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ΠλοΥ ΤλΑλΕΡΧΟΥ 

ΠΕΡΙ 

ΤΟΥ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΛΟΓΩ, ΧΡΗΣΘΑΙ. 

ΡΙΙΤΑΕΟΗΙ 

ΒΕῦΌΤΑ ΑΝΙΜΑΙΙΑ ΚΑΤΙΟΝΕ ὉτΤ]. 

α.. αλ ωροτιβῥη Ταῦπι μθὺ, ὦ Κίρκη, µεμαθηκέναι δυκῶ κο 
αἱαμνημονεύΦ ἡδέως οἳ ἂν σὺ πουδοίμίω εἲ πνας ἔχάς Ἑλ- 

λίιωας ὂν τώτοις ἃς λύκης καὶ λέονᾶ, οξ οἰνορώπων σεποίηχας. 

.  ΚΙΚΗ. Καὶ σολλὴὺς, ὦ «σοθούμηνε Οδυσσεῦ" «ξὸς ή δὲ τᾶτο 

Γἐρωτᾶς : 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ὅπ, νὴ Δία, χφλἰωὼ ἄν µοι δοκὼ υέῶαι Φιλοπμίαν 

«πθὺς τὴς Ἑλλήνας, εἰ Ἰάρετι σῇ λακὼν τότες, αὖθις ἀν)ρώπες ἑπαάρας 
ἀνασωσοιμι, καὶ μὴ «θίδοιμι χοταγηράσανα, «ορὰ. Φύαν ὂν σωµασι 

9 ηρίων, οἰκτρὰν κοὶ ὤτιμον ἕτω δίαιτον Εχονία.. 

Ε. 4. ἑταίρους] Βὶς Β. Ἁγ|. Μει Ἐεϊῆς, Ὑμ]ρο, ἑτέρες. 

1. 11ος Πας ααϊάεπι, Ο (πτςε, Ρειοε- 
ΡΙΠε πιε αίαιε ππεπιοΓία ἴεπετε αΓΌΙΙΤΟΓ. 

δεά δει εκ {ε ᾳµ.τετε, 2η Ιπίετ Ἐο8, απος ἀε 
Ποπιϊπίδιας Ίμρος εἰ Ίεοπες {εοἰΙ{Ε1, α]]ααος Παῦεας 
(στγαςοβ. 

(ἼΕςΕ. Ας ππυ]έον αμἶάεπι, Γιαγίβιπιο ὉὈ]γί- 
{ε. δεά αιοτίωπι Ώχας ἰπεεττορα» ὃ 

Ὀεγθςες, ΟμίΑ πιασηαπα πιο πι]Ώί αρυά (τας-- 
οο5 ρᾳΓαέυζωπι, πιε]πετε]ε, ορίπος ρ]οτίαπι, { Ἠοίος 
τωτίαπι {πο Ῥεπεβοίο γἱέα Ἡμππαηας τεβΗέμαπη, Πε- 
αυε ραεῖατ υί οὗ πιεαα Ἱπουτίαπα ἵτ πηϊ(ετε {οεάε-- 
αυε γυἱίαπα {ο]εγαηίες ἵω Ῥε[βίαγαπι {οσπια οοΠίΓα 
ηβίμΓαΏῃ οοπ{επείςαηξ. 

Β 3 



ΠΔΛΟΊ ΤΑΣΧΟ Ύ 

ΚιρκΗ. Οὗτο ὁ ἀνὴρ ἐχ αὐτῷ µόνον Φὐδὲ τοῖς ἑταίρρι, Ῥλὰ τοῖς 
μηδὲν «φθοσήκεση οἴετα ώ. ὑπὸ ἀθελτηθλας συμφηροο υέθαι τὶὼ 
αὑὐτᾶ Φιλοπμίαν. 

ΟΔΥΣΣΕΙΣ. Ἕτερον αὖ να πῶτο, ὢ Κίρκη, κυχεῶνα λόφων τι- 

ράτ]εις καὶ ὑπυφαρμάτ]εις, ἐμὲ γοιῶ ἀτεχνῶς πσοιῆσα Φηρίον, εἰ σεί- 
σοµαή σοι ὧς συμφορά ὅδι ὤνθρωπον ὁκ 9ηβὰΗ υέθαι. - 

ΚιρκΗ. Οὐ 3 ᾖδῃ τότων ἁτοπώτερα « εποίμός σεαυτὸν, ὃς τὸν 
αλοίνατον καὶ ἀγήρω σιιὸ ἐμοὶ [βίον ἀφὲὶς, οι γωναῖχα Ονηπὼ, ὡς οἳ. 
ἐφώ Φημι, καὶ γραμῦ Ίδη, αἱ. µυρίων ἔπ χοχῶν ασεύδεις, ὡς δὴ «εί- 

θλεή]ος ὂκ τότε καὶ ὀνομασὺς ἔτι μᾶλλον ἢ νιῶ ωόμβμος, κενὸν ἀγαθὸν 
καὶ εἰδωλον ἀντι τῆς ἀληδείας διώχων : 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. ᾿Εχέτω παῦπι ὡς λέγεις, ὢ Κίρκη ὴὸ δὲ πολλάκις 

ζνγομαχᾶν ἡμᾶς «ει τό αὐὴὺά: τούτης δὲ µοι δὺς ἀἰναλύσωσα κοὶ 
χάρκσαι τὰς ἄνδρα. 

Κιρκη. Οὐχ ὅπως γε λα μὸ, τὼ Ἐκφτω" οὐ ῶ οἱ τυχόντες 

εἰσίν «δλλ. ἐροῦ Φοᾷτον αὐτὲς εἰ Ἰέλεσιν' ἂν δὲ μὴ Φῶσι, α[αλεχλεὶς, 

ὦ ἡννώϊε, πέσο ἐὼν δὲ μὴ σίσῃς, δλλὼ κοὶ «Ἱλολύωνται αἱφλεγό- 
μόροι, ὑχδωὸν ἔπω σοι «ὖθὶ σαυτᾶ καὶ Ὁἶν Φίλων χακῶς βεοιλεὔῶῷ-α. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Τί μα χαταγελᾶς, ὢ μακαθία: πῶς ὸ 
λἎ Ἆ 
αν Ἡ δοίεν 

φας... / Ἀ / «/ 2/ Ἆ / λ / / 2 
ὃτοι λοφον Ἡ λάροιεν, εως ΟΥΝΟἰ πα] συες Κο] λεοντες εἰσ 

Σς } ι εν) 

κε. ΚΙΡΚΗ. Θάῤῥει, Φιλοτπμότιτε ἀνθρώπων. ἐγώ σοι πἱαρέζω ΚΟ στω- 

ΟΙΕΟΕ. Ἠϊς Ἡοπιο πο ΠΡἱ πιοάο 6έ {οοί!, (οά 
ειἶαπι πλ] αἆ {ε ρετϊπεηεῖρις ρτα {αεί νυ]ε 
Πιατη απαὈϊείοπειη ε[ε ααπηϊτοίαπῃ. 

Ὁ1γδθες. Πος (ὰ Ἰαπῃ αἱέεταπι ροευ]απι ΠΊοΠ- 
Πτοία οταξἰοηῖ πη]{ςσς», οπιπίπο ππε ἵωπ Ῥεβήίαπα 
πιυίαίατα, { Εδί Ἡος αά(εηεῖας, ςα]απιίζαεῖ Ίοοο 
Μαθεπάωπα { αῖς ε Ῥε[εῖα βαΐ Ἠοπιο. 

ΟΊκοξΕ. Ομα[ νετο-ποπ ρε]ι Ίαπι αηίο Εδί 
οοπ{α] είς; αἱ Ππιπιοχίλ] ες {επεξευείς. ἱπππαμπί 
γα, απαπι αριά ππε Πσευαι ἀεπετε, ἀἰπιι[α, αἆ 
ππα]Τετεπα πιοτία]ετη, αάάε εείαπα νέ(υ]απα, Ῥετ ἵπ-- 
Πηϊιι αμα: {ο πιαπεηί ππα]α οοπτεπάϊς, [αἶμόαί 
οε]ευγίοι ας ποθῄίος, 4αάπ1 2άας ες, [αέχις, ἵπαπα 
ὕρωυπα εί ἱπιασίπεπα, γετίεῖς Ίοοο, οοΠ/{εαυατα. 

[Ἴπνδςες. ἱπέ Πξλας, ἵεα αεί ἀῑοῖς; πε ἆς ϱᾱ- 
ἀεπι τε [βερίως. αἰέετοσπαμτ. 1ΐος {απιεῃ ἔὰ πμί 
γῖτος τε(εῖτιε εί Ιατσίτα. 

ΟµπΟΕ. Ίο Ρε Βτοίετρίπαπι, ΠοΏ Ίου [εᾶ 
Απιρ]ιοί(οτ Πες: {πε επίπι ποη γ]ρατε. Θεά 
ΡΠις εχ 1 αμ τε, 4η Πεγῖ Ῥος νε]ίηε: ααοά { 
περεπέ, ἀΠεγεπάο [5 {ω, Ώοπιο ΡΓσε]ατε, Ῥετ[ααάε: 
{ νετο ποπ Ροτ[ααάεας, {6 ἀῑρι(αηὰο αἳ 9 νίη-- 
σατε, {αεΐς εἰδί Πε ἆς ταῖς απηἰοοζµπααµε τεῬις πια]α 
{Πατιῇς, 

Όγδςες. Ογ πιε, Ῥελία, πάες} αιοπιοάο 6- 
πίτα οαπα 1ῑς οοἱἱοαιατ, αιοπποάο Γείροπἀεαπέ, ἆμπα. 
α{1Πἱ, {α95, ας Ἱεοπες {απί ὃ 

ΟΙπςΕ. Έοπο {5 απίπιον Ποπαίπαπα απιρί(ζο-- 
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(ένδι οὐτὺς καὶ 2ἱςλεομβῥως μᾶλλον δὲ ες ὑχοωὸς ἔδαι καὶ διδοὺς καὶ 
λαµθάνων ὑπὲρ πάντων λόγω" ἰδοὺ τέτῳ Ἀ9λέγ. 

ΤΟΑΙΣΣΕΤΣ. Καὶ ἵνα τῶτο, ὦ Ἰίρκη, «φοθλσωγορεύσομόμ; ἢ ἠς 

ουσλ νθρώπων: ο) τὶ 

Κιρκη. Τί 9λὸ τῶτο «φθὺς τὸν λόγο; δλλὰ καὶ χάλει αὐτὸν, εἰ 

βέλει, Γρόλλον ἐγὼ ὃ ἐκσήσμαι ὑμῶῦ, μὴ καὶ «νὰ γνώμίω ἐμοὶ δοκῇ 

χαθιζομδρος αἱολέγεθα. 
.β. ΤΓΡΙΛΑΟΣ. Χαρε, Ὁδυσσεῦ. 

ΟδήσσευΣσ. Καὶ σὺ, νὴ Δία, Γούλλε. 

ΓΡΥΛΛΟΣ. Τί βάλει ἐρωτᾷν:: 
ΟΑΥσΣΕΣ. Ἐ9ὼ γινώσκω ὑμᾶς ἀνθρώπες γεγονόᾶς οἰκτέρω μδῥ ὅω 

ἅπωᾶ, ἅτως ἔχονᾶς, εἰκὸς δέ µοι μᾶλλον Ἀ]αφέρευ ὅσο Ἑλλίωες ὄντες 
εἰς τιώτίω ἀφῖχδε τὼ δυσυχίαν νιῶ ω ἐποησόμίω τῆς Κίρκης δέηση, 
ὅπως τὸν βελόμθμον ὑμῖν ἀναλύσωσα καὶ χτασήσασι «άλι εἰ τὸ 
οχαϊον εἶδος Ἀποπέμψη µε» ἡμμ. 

ΓΡΥΑΛΟΣ. Τάδε, Οδυοσεῦ, καὶ Λξαζέρω μηδὲν εἴπης ὡς κὶ σΏ πάντες 

ἡμεῖς καζιφρονΏμὸμ, ὡς μάπΝυ ρα δευὸς ἐλέγε, κὶ τῷ Φρονἒν πολὺ τ 
ἄλλων ανθρώπων ἐδόχάς αἱαφέεἠν, ὃς αὐτὸ τῶτο ἔδείσας, ἳ. μέζουλἰὼ κ 
χειρόνων εἰς ἀμείνω, μὴ σιεψάµΆμος ὥασερ οἱ παῖδες τὸ Φφάρμαχα Τ 
ἰατεῶν «φοσῦν.), καὶ τὸ μαθήμαζα Φεύ[εσν, ἃ μέωοάλλοζω ἐκ. νοσρῶν κ) - 

υὲ 

0. ο. γωώσκω] δἱς Ε. Ἠατ]. Α]ά, Βαΐ. Χγ]. Ὑπ]ρο, γώσκων, 4αοἀ Β{ερΏ. {ωπιβί α Ῥο]. ε]οῖῖ. Ταππο, 
Ὀ. τ. ὥσπερ] Εοτίε, ὡς γάρ. 

Πβπππε, ερο ΕΟί ϱο5 ριαδεῦο εξ Ιπίε]Πρεπίες εί 
ἀῑπετεηίες: αιέ Ροεία5 Παπ ΠΗΠείαϊ αιάῖτε νο- 
σε5, εί γεάάετε, Ίοςο οπιπίαπ. Έπ εδί Ἠυπεςε, 
παῦες απΐουπι ἀήρωίςς. 
Ὅιγδδες. Ώιο αωίεπι, πιεα Οἶτος, Ἠππο πο- 

ππηπε εοπρεί]αρο, αιέ ααἰίπαπα Πϊς ε[ Ποπιάπαπη ὃ 
ΟΕΕ. Ομίά Πος αἆ τεπιὸ νοσετατ Εδί, { γ]- 

᾿ ἀεειτ, (τγΗ]α9: εΡο αὐίεπῃ νος τεΗπαυαπῃ, πε α]ά 
γϊάεαίατ ἵη πιεαπα ρταίαπη ἀϊσετε ρτατετ απἰπαϊ {αἱ 
[επέεπίῖαπι. 

ἩΠ. ΟπΥττῦς. Ῥαΐνε, Ὀ]γῇες. 
Ὀινδςες. Έτ τα, ρετ Ἰονέπι, 16. 
πντιυς. Οµίά νῖς Ιπίείτορατε { 
Ό1γςδΕς. Ιπτε]]σο νος Εαϊῇε Ποπιίπες: Ἱδ- 

ασε ππίεγος ιη]γεγίον, αἱ Ἠαης ἵπ οοπἀϊείοπεπα 
ἀεοῖάετῖεῖς; ῥατ αυίεπῃ ε[ῖ εοταπα πιε Ἠαῦετε τατῖο- 
πετ πηλ]οτοπα αἱ ουπι Εαετίπε (ταοί, Ώωςο πιῖ(ς- 
τία:ρετνεπεγης. Ἐκοτανί ἵεχηιε Ότοεπι αἲ, αιἰ- 
οππαιε εκ νοδῖς ἵέα γε]ῖε εαπι Π]]α τεΠέμίωπι 
ΡγΙξτηας {ογπια πιεουπη ἁἰπιίίας, 

6κνυττύ9. Ώε[πε Ὀ]γῆες, πεφιε νετὂυπι α- 
ἀῑάετίς αεετίας: υίαµε 24εο α ποὈίς εὰ οπιπίρα5 
εοπίεπιπετίς, ααἲ {τυβτα ολ]]1άας, τε]αα ίαιε πχα]-- 
{ο ργαἀεπεῖογ Ποπαϊπίριας ]αέχαρατε: ευη ἔμ {αππεη, 
Ρει ἱπιργιάεπείαπι εί Ἱπεορί(αηείαπη, πηυίαξίοπεΠα 
4ε ατα ἀειετίοτε Ιπ ππεῄοτεπι τε[οτπἀανετί: 
απο πιοάο ρυεΓί {ο]εηί ρίεγίαρετε τεπιεάία, εαφιε 
τεογπαϊἁληΐ ραί1, 4Ἡσξ 4ε πιοτροίῖς ας {ωευῖς {αΠΙς-- 
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ἀνοήτων ὑγεενοτέρους κο «φρονιμωτέρους «οίῦσν αὐτὴς, ὅτως σὺ διεκρᾶσω 
τὸ ἄλλος ὁξ ὤλλε λυέῷαι, καὶ νιῶ αὐτός τε Φράτ]ων κοὶ ἑποδειμαίνων 
τῇ Κῴκη σιωξνω, μή σε ποοήση λαθΆσα σιῷ, ἢ λύκον, ἡμᾶς τε σε- 
Φής, ἐν ἀφφυνοις ζώντας ἀγαφοῖ, Ὑπολιπόας ἅμα, τότοις τὼ ταῦτα 

«οασκόυάζῃσων, ὀκπλέν μῖ) σῦ, τὸ πάντων ΦνΑρπήκμύήη ζῶον αὖνθις 
αἀνθρώπες ρομόῤες. | 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Ἔμοὶ σὺ, Τούλλε, δοχεῖς οὐ αἰὺ μορφὼ, μόνον, δλλὰ οἱ Ε 

τὼ αἱάνοιαν Ἀπσὸ τῇ σόματος ὀπείνὰ διεφάρθα/, κοὶ γεγονέναι μεσὺς 

τόπων καὶ Ἀ]άλελωσημλύων πανπίπασι δοζῶν ἢ σέ τς αὖ σωυηλείας 

ἡδονὴ «σεὸς τὸδε τὸ σὼμα. χατεγοήτόυσεν. 
ΓΡΙΛΔΟΣ. Οὐδετέρᾳ τάτων, ὦ βασλεῦ Κεφαλλίώων ἂν δὲ α/φλέ- 

γεῷ αι μᾶλλον ἔλέλης ἢ λοιδορξῶ-αι, παχύ σε µεταπέσομλυ, ἑχφτέρα αἵα 
βίων ἐμπείεως ἔχοντες, ὅτι σῦτα «τὸ ὀπείνων εἰχότως ἀγαπὼμομ. 

ΟΔΙΣΣΕΥΣ. Αλλα μἱὼ ἐ έγω «σεὺς ὑμᾶς ἀκροᾶφαι. 
γ. ΓΡΥΛΛΟΣ. Κα) ἡμεῖς τονυν λέγφ. ᾿Αρύέο ὃ 3 πρῶτον λπὸ τ δρέῶν, 

ἐφ αἷς ὁρῶμλυ ὑμᾶς µέγα ΦρονΏνᾶς, ὡς Ἔ' Φπρίων πολὺ κὶὶ διχαιοσύνη ο 
Φρονήσἁ κὶὶ ἀνδείᾳ κ) ταῖς ἄλλαις δρεταῖς διαφέροά,. ᾿ Απόκριναι δή µιοι, 
σοφώτά]ε αἀνδρὼν' ἤκασα γάρ σα πόε δη[ημόμε τῇ Κίρκη αι τ  Κυχλά- 

ανν τοσο] Ἐν ἓ κλνιό Μελη ὅἷω, ἠάροας ἁώό δε λοίδως, φὐρμώωνν, « βΙρμς ν σε 
έν 
νδ, κατεγούτευσεν Εκ Β. Ψεπεί. Ρο]. 2 αηπο, Ργερίυ]ί να]ραίο κατωγεγοήτευκε». 
.δ. ἐγὼ σορὸς ὑμᾶ: Ἴ 1 ερεπάατα γε] ἐ ἐγὼ σσρύδυμος ουπα Εεἰ[κίο, νεἰ ἔ; εχω σσρο9ύμως συαπι γαἱοκεπατῖο αἆ Ἠετοάος. 

Ρ. 472. 
σασο σ 

τος οί υ{α ταῖοπῖς να]εηείογες εβιεϊῖυπέ, εοάεπι έι (κνυιιυύς. ἈΝειίέαπι Ἠογαπι εῇΠ, Ο τεχ Οε- 
Ραέϊο ππιίατί εκ αο ἵπ αἰῑαπα τεπαΗΗ: πάηςαε 
οωπη ἴρίε Ἀοττες ἃς πηεευἶθ, πε ῇ ουπι Οἶτος ἆερας, 
εα ἴε ἱπιργιάεπίεπῃ τεί ἵπ ΊἹάραπα αυ{ {αεπι «ΟΩΥΕΙ- 
αι, (απι ποὺῖς αιόχος {5, μέ τε]ιέτα νια οπιπῖαπα 
τεταπῃ «ορία αἈιεπίε, Ππιι]αιε ελ ας: ποὺὶς Μα 
Ῥοπα Ραταῖ ἀείετία, ἵεουπι ἁλοεάαιηις τυγ[απῃ Ἡο- 
τηίῃες {681, Ύπο απϊπηα]! ηα]]απι ε[ αεγυππποβυς. 

Όιγεςες. Ύ1άετε παλ, (Γγ]]Ε, ποη {ΟΓπιαΠΙ 
ταηίαπη, {εὰ απίππαπα 4ποφιε ρεγάἰἁΙ[ς ρου]! Ηῑ]-- 
Ἡ5 γεπεβςίο, ας τερ]ετις ε[ε αὐ{ιτάϊς εί {αεάϊς ι{- 
9 υε(μασιε ορίπἰοπίδυς: ΠίΠ {οτίε αωαεάλπι οοἩ- 
Πμετιά]ηίς γο]αρίας αἆ Ἠος «οἴρις ἴε ργα/Ηρίίς 
ἵαμἱς ἀεγίηκίε, 

Ρα[]εηίαε. Όιμοά { οο]]οαιί Ρ]ασεί, Ποη οοηγ]- 
εἶατῖ, {αεῖ]ε ποδ, αἱ πίαπιαιε ν]ζς ρεῃπις σα]]θ-- 
πιμς, Τη εαπῃ τε {εητεη(ίαπι (ταάμοεπιὰδ, Γεξτε ΠΟ5 
Ἡαπς ΗΕ γῖέαπα αηεείεττο. 

Ὀ1νοςες. Ἐπίπιγετο, (Γγ]1ε, ραγαίις {απα 18. 
Πας ε νοῬῖς αιάίτα. ιόν 

ΠΠ. (πνΥΙ1ῦ9. Ῥτοϊπάε πο 4ποᾳιε ραΓαῖ 
[πια ἀϊοετε. Οτάίαππασ αιέεπη 4 γΙτεμθις, 41Α-- 

ἵταπα ργαζία γίάεππις γος Παρετδίτε, αξ αἱ ία, 
Ργιάεηξία, {ογεειάϊπε, αἱΠίααε νΙτεαθίβθας Ὀτυία 

οσεπα ἵπ πιοάµπα {αρετεεῖ. Κείροπάε 1βίζας 
απο ΠοπαίΏιπα [πριεπεἼπας, ἸΜεπποτία {επεο {6 
αἰἱᾳιαηάο Οἶτοα; παττα[ε ἆε αρτο ΟΥεἱορυπΏ, αιοἀά 
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πων Ὑῆς, ὡς ἔτε ρεμλῥη τοπαράπαν, ἔτε τινὸς εἰς αὐτίιὼ «Φφύεύοντος δὲν, 

ὕτως δν ἀγαθὴ κοὶ Ῥλναία πὼ Φύσν, ὧςε ἅπανα, ὀκφέρεν τὰς χοβ- 
987 πὰς ἀπ᾿ αὐτῆς ππότερον οΌω τούτω ἐπαινῆς μᾶλλον, ὃν τὸ αἰγίοοτον 

"Ἰθακίω κοὶ τραχξαν, ἢ μόλις ἀπ ἔργων τε πολλῶν καὶ λ]9 “σόνων 

μεγάλων, μικρὼ καὶ Ὑλίαραι κ μηδεὸς ἄξια τοῖς γεωργᾶσιν ἀναδίδωσι : 
καὶ ὅπως οὐ χαλεπῶς οἴσίς, «999: Τὸ Φαυόμβρον, εὐνοίᾳ τῇ πυατβίδος, 

Ἀποκρανομβνθ”, ὃ, 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. ΑΛΑ οὐ δὲ ψΨεύδῷω; Φιλῶ μὴ }ὸ καὶ ἀσπάζομαι 

ἐμαυτᾶ πατρίδα, κ χῶρου μᾶλλον, ἐπαινῶ δὲ καὶ ὶαυμάζω 7 ἐκείνων. 
ο ΤΡΕΑΛΟΣ. Οὐκοιῶ τῶτο μὴν ὅτως ἐχἀν Φήσομῖμ, ὡς ὁ «φρονιμωτατος 

ἀνθρώπων ἄλλα μδῥ οἴεται δε ἐπαινέν καὶ δυκιµάζειν, ἄλλα δὲ αἱρέιῶς 
ϱ χοὶ ἀγαπῶν' ὀκνο δὲ οἶμαί σε κ «ἳξὶ τῆς ψυχῆς Ἀποχεκριῶαί (αυτὸν 

Ὁ9λῥ ὅοι τῷ «ξι τῆς χώρας, ὡς ἀμείνων ἥτπο ἄνω πὸε τὸ Ἂρετὼ 
ὥασερ αὐτοφυῆ χάρπον ἀναδίδωσν. 

ΟΔΥΣΣΕΤΣ. Έσω σοι κοὶ τῶτο ὅτως. 
ΓΡΙΛΛΟΣ. Ἠδι ὦω ὁμολογες τὼ «Ἡδ Φηρίων ψΨυχίὼ εὐφυεσέρον 

/ 3 ω λ / . / Ἂ Χ 2 

5) «σθὺς λύεσν Σεετῆς καὶ τελειοτέραν ἀνεπίτακτος }ὸ καὶ ἀθίδακτος, 
ὥσσερ ἄσπορος καὶ ἀνήροτος ὀπφέρει κοὶ αὖξει, κ «Φύσν, τὰὺ ἑἐχόσω 
(Φθοσήκεσαν ολρετίώ. 

θάοις : 

ἵ πεσιε αταηί6 4ποφμαπῃ πηεαιε ρ]απίαπία αιἰά- 
Ύαπῃ, ἵλππεπ εα Π: {ο]Ι ργααπεῖα, αέ α]ττο οπιηῖς 
δεπετῖς ἔρες εἀαί. Ὀιταπι ετρο Ρτα{ετο, Ἡαποπε 
{ΕΓΓΑΙΗ, 4Ώ «αρτῖς «οππραίςαπι μαι 1Ώνασαπι ϱτ 
αἴρείαπι, ᾳα: πῃασπο οι] εα Ίαῦογε ος ππο]εβεῖς ἁῑιι-- 
{αγηῖδ, ΥΙΧ ληάεπι ραιςος αιοίάαπι εε πυ]]ις 
Ρτες! {αέας οα]τοτίθας τεάάιε} Ας «ανε ᾖ5, πε 
Ραΐγία; ΑΠΙΟΓΕ α.ρτο ἔεγας πιεα ἀῑέχα, οἱ Ρταίετ απὶ- 
πηῖ (ωἶ {εηζεπέῖαπη γε[ροηάεας. 

Ὁ1Υρδοξς. Αἴιὶ πιεπεεπάωπη ποπ εβ. Μαρῖς 
ομ]άεπι αππο εί αππρ]εέτο πιεαπι ραϊτίαπι: Ἡξαπι 
Ἀυίεπι Ογε]οριαπι τερίοπεπα Ἰαμάϊους εἰ αἁπηϊγαξῖο-- 
ης ππα]οτε ἀἱρπογ. 

ΟκΥ}Ιῦύ5. δὶο ειϱο τεπῃ Ἠαδετε ἀϊσεπιις, ιέ 
Ρπιάςη(ΗἩπιις Ἠοπιίπωπι οεηίσαξ, αἰία πιαρίς Ίαι-- 

ΟΔΙΣΣΕΙΣ. Καὶ ος ποτὲ Ἀρετῆς, ὦ Γεύλλε, µέτεσι τοῖς 9η- 

ἁαπάα εἰ αρργοδαπάα, αἷῖα πιασί ἀε]ισεπάα εἰ ἁ]ῖ- 
Ρεπάα εΠε. Αίαιε Ίος ἱρβηη εἴίαπι 4ε απίπια αὖδ 
{ο τε[ροηίαπι ες οεηίθο: εδάεπι ε ειβπι Ταῖίο 
2ηΐπιας, αξ πηε]ίος {ΐ ἑα, ας: Ππε Ίαδοτε γἱγευίεπα, 
(απο απα {ροηίε επαέαπα {Γιόσα εἀαῖ. 

Ὀ1Υ58Ε8. (Οοπεε[ιπα {Π{ ΕῑδΙ ος αµοαις, 
(6ΚΥ 1109. Ρτοϊπάε 1 πια] Ίαπι ἀς, αΠίπηαπα 

Ὀτωίογαπα αἆ νἱγεαίεπη εῇΠε παίωΓα {ετασίογεπι ας 
Ρετ[εξξίογεπιῃ. ΊΝαπι πε Ἱπρετίο εἴ ἀῑεοιρ]ίπα, 
ΏληςιΙΑΠ1 ΓΕΓΓΑ ΠΟΠ αΓαΐία πεφιε οοη{ία, παῖιτα 
πβήπέξα ρτοάμείτ ααρείαιε υηίςμῖααε «οηγεηίεη- 
{επι νιτίίεπι. 

ΌὈιγδςες. Ἐτ απαπι Πε εα νίτως, (στγ]]ε, 
ευ]ας δε[εία: απί ρατιεῖρες ὃ 
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ὃ, ΤΡΕΛΛΟΣ. Τήος μὸ ὦω ἐγὶ μᾶλλον, ἢ τὰ σοφωτάτῳ τἴν ἂν- 
ὀρώπων» Σχόπει δὲ «ΦἜῶτον εἰ βάλει, τὶὼ ἀνδμείαν, ἐφ ᾗ σὺ Φρονᾶς 
µέλο, καὶ οὔχ- ἐγκολύπη 9ρασὺς κοὶ “π τολίπορθος Ἀποχαλόμβρος, ὅςις, ὦ 

α/ετλιώτατε, δόλοις καὶ μηρουαϊς ἀνθρώπες οπλοιῶ καὶ ηναϊῖον εἰδότας 

σπ/ολέμη τρόπον, απάτης δὲ καὶ Ψάδῶν ἀπείρους, «οδακρουσάμὴμθ”, 
ὄνομα τῇ παναργίᾳ «φθοσήΦης τῆς δεετῆς, ἥχικα παναργίαν «φέοσε- 
μόνη. ᾽Αλλὰ Ἡδ γε Αηρίων τὰς «οθὺς ἄλληλα καὶ «σὺς ὑμᾶς ἀφῶνας 
ὁρᾷς, ὡς ἄδολοι καὶ ἄτεχνοι, καὶ μῖΏ) ἐμφανοῦ γυμνᾶ τε τὰ δοιῤῥν, 

αεὸς ἀληθυῆς αἀλκῆς ποιοκῶται πὼ ὤμιωαν' κοὶ ἔτε γόμα χαλᾶντος, 
ἔτε ἀσρατείας δεδοικότα γροιφίὼ, λλὼ Φύσὰ «Φεύγοντα τὸ κρατᾶθαι, 
µέχρι τἩν ἐράτων ἐγχφετερᾶ καὶ ασ φυλάτ]ει τὸ αἰήτ]ητον οὐ ὴὸ ἧτ- 
τᾶται κροπούµλρα τοῖς σώµαση, Φ6ὐδὲ ἀπαγορεύει ζεῖς ψυχαῖς, Ἀλλὰ {αῖ - 
μάχαις ὀναποφνήσκε Ἀολλῶν δὲ «νησκόντων ἡ ἀλκὴ μὲ τὸ Φυμοειδοῦς 
Ἀποχωεήσισά «ο κοὶ σιωαθροιθεῖσα «θὶ ἕν τι τὸ σώματος µόβκον, αἲν- 

Φίραται τὰ κτένοντι, κο «ηδᾷ κοὶ ἀγαναχκτᾶ, µέχειε ἂν ὥσπερ ππῦρ 

ἐγχαωσθεῶῇ παντάπασι «ὁ Ἀπόληί) δέησις δὲ σόχ. ἔτι, ἐσὶ οἴκτα παραί- 
τησις, ἐσ] ὀξομολόγησιο ἥτης, 6ὐδὲ δελεύει λέων λέοντ, κ) ἵππος ἵππῳ, 

δὲ ἀνδοείαν, ὥασερ ἄνθρωπος ἀνθρώπω, 7 τῆς δειλίας ἐπώνυμον, εὐκόλως 
ἐναασαζέμλρος. Ὅσα δὲ ἄνθδρωποι “άγαις ἢ δόλοις ἐχειθώσωτο, τὰ 

Ε. 1. δ ὠνδρεαν] Πιερεπάατη δι ἀνανδρείαν, οππι Με». εἰ Ἐεϊῆς, 

Ε, 1. δειλία ἐπώνυμον] Λάάεπάιπα Ἠ19 Ρτοχίπης δυλεία», ουτη ΧΥΙ. 

ΙΥ’. πνιιύ». Ίπιο πυ]]α εξ ν]τέας, αιια ποπ 
πιαρίς ριαάϊσε ἄπε, αὐαπι Ποπαίπαπη ασαιῖς {αρί- 
επήΠπιΗς. Ας { Ρ]αοείῖ, ρτίπιο Ίοςο {ογειμάίπεπα 
εοπ/ἀεΓα, οὗ αμαπι ἔ {αρετδίδ, ηεαιε ριάοσί ΕΡί 
ἀμεῖς αιοά σιίακ εἰ ἀοπιου μγδές αρρε]]ατῖ: οι 
φδὰν ἀοίΐ5, Ιπιρτουίππε, εί {εεληίς Ἠοπαίπες 
πιρ]ίοεπι Ἱπσεπμωππαμε Ὀε]]1 πιοάαπι «α]]εηίες, 

{ταιά] εί πιεπὰαείοτυπα τιάθ», ἀεεερετίς, ας γΥΙΓ- 
εμέ ΠοππεΏ νετίωίία αὐάλ, απ; παἰηίπωε γετία- 
Ώλπι αἀπηιΏτ. Ατηυί Ὀτιίοτυπα ΙπίεΓ {6 εί αὀγει- 
{απα Ἠοππίπες οετίαπιίπα ν]άες μέ ππε ατίε ας {ταιὶ- 
4ε, αρετία ει πυἆα ουπι νἱγίυπι βάμςίὰ, ΡΕΓΑΡΑΠ- 
αγ: α{ {αο {τεία τοῦοτε {ο ἀε[επάαπε, πεαιε Ίεσεπα 
γοςληίεπι αἆ ρµρµαπι, πεαµε αξίοπεπι ἀείετιαε 

πα] [εί πιεξαεηεῖα, {εἀ, αιῖα παΐιτα πιείαυπε {- 
ετατῖ, υίααε αἆ εκίτεπαυπα ρεγάιγαηξία Ἰην]έχα, 
ου επῖπι νἰπουπίισ ααρηάο «οἴροτε {4ρεαηίυή, 
πεαιε ἀε[ροπάεηί απίπιωπα, {εὰ Ἱπίετ ραρηαπάωπα 
πποτιµηέατ. Ας πιμ]εῖς, ἆαπα παοτίωπέυς, τοὺας εξ 
ἴχο ατἆος ἵηπ ἆπαπι αΠαμαπα οοτροτίς ρατίεπα τεςε- 
ἀεῃς αίαιε οοἴεῃδ, ἱπίεγβεῖεηε τες, {αυία](αί- 
αυε εί {τεπαίέ, ἆοπες 1ρηίς Ἱπίατ ρτοτίαπι εκ{(ίη-- 
ριαίιΓ εἰ ρετεαῖ. ἈΝυ]]α Ἠὶο ἁερτγεσαίίου πα]]α πηῖ-- 
{εγίοοτάἰα Ἱπιρ]ογβίίο: πεαιε γἱέ {ε {αἴεπίυς : 
ηεςιε Ιεο ]εοπί οὗ Ισπανίαπι [δτνῖε, απ εφ 
εαιο: Πομέ Ποπιο Ἠοπαίηί {ετνίς, ας [αεῖ]ε αππρἰες-- 
εταχ εἁπιίάϊεαες οορποπιίπεπα {ετνίέωτεπα. Ό μας 
γετο Ποπηίπε (εμά[ομ]ί αμί ἀοὶο εερεταπί, εὃ Π 
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ἤδη τέλεια, καὶ τροθἰὼ απωσώμῆμα κοὶ “ερὸς ὀίψαν ἐγχαρτερήσαντα, 
τὸν “σρὸ δουλέίας ἐπάγεται κοὶ ἀγαωπῷ Φάνατον' νεοοσοῖς δὲ κο σκύµ.- 
νοις τούτων, δὲ ἡλικίαν εὐαφωγοις κοὶ ἁπαλοῖς οὖσν, πὑολλὼ κοὶ ἀπα- 

τηλὰ μειλίγµατα καὶ ὑποπετ]εύματα «ροσφέροντες καὶ χατοφαρμάτ- 
τοντες, ἡδονῶν «δὰ «φύσιν Ὑόυόμβμα, κοὶ Ἀ]αίτης ἀδρανῇ χρόνον ΧάΤειθ- 
γάσωντο καὶ «φζοσδέξαντο, καὶ ἐπέμειαν τὺ χαλουμλίω οξημέρωση, 
ὥασερ Ἀπογαμαίκωσι τὰ Φυμοειδοῦς ος δὴ µάλισα δηλονότ τὰ «Φηρία 
«φεὺς τὸ αῤῥην εὖ «έφυχε. Τοῖ δὲ ἄνθρωποις ἡ «/αῤῥησία κοὶ «δὰ 
«Φύσι δαν ὀκᾶδεν οἱ ἂν, ὦ βέλτσε ᾿Οδυσεῦ, µάλικα Χοταμάροις' 

3 ο) . ὃς ο» ῃ ς / λ ο ω. 5 

ὂν }ὸ τοῖς Φηβίοις ἰσοῤῥοπέϊ «φεὺς αλκίὼ ἡ Φύσς, καὶ τὸ Φῆλυ τὰ ἆρ- 
ῥενος Φόδὲν Ἀποδε, ποονέν τε τὰς ο) τοῖς ἀναγχαίοις πόνης, οἰγωνί- 
ζεῶαί τε τὸς ὑπὲρ τό τέκνων ἀφῶνας δλλὰ καὶ Κρομμιυωνίαν πνὼ 
σιὼ ἀχούεις, ἢ «πβεάγματα πολλὰ, 9Πλυ Φηβίον σα, τὰ Θησ «αρ- 
/ Ν Ν / 2 / 2 Ἂ 2/ ς / λ Δ / έαε καὶ τιὼ Σφηία ὀκενίω Οόχ ἂν ὤνησν ἡ σοφία σερ τὸ Φύχιον 

’ / ) ε λ 

ἄνω κφεζομδμίω αίγμαπα καὶ Ὑβάφους πλέχουσαν, εἰ μὴ ῥώμη κὸὴ 
2 ᾿ ΄ ω, Ν 

ἀνορεᾳ πολὺ Ἡό Καδμείων ἐπεκράτει ἐκὲ δὲ «ου καὶ Τελμησίαν 
ἀλώπεχα, µέρµερον χρῆμα, καὶ “ολησίο ὄφι τὰ ᾿Απόλλωνι «δὶ τῷ 
χρηςηβίου μονομαλοῦσαν ὂν Δελφοῖς γυέῶ-αι, λέγωσν τὼ ο Δί- 
Φίω ὁ βασλεὺς ὑμλῤ έλαδσε παρὸ το Σικυωνίου μιῶὺν ἀσρωτείας, 

Ἐ, 6. ὑποπεηεύματα] ΙΝΙΑΙΙΠι ὑποπέμματα υπ Με. 
Ἐ.. 7. γενόµενα----κατειργάσαντο] Τ.εραπῃ, καταφαρµάτΊοντες ταῦτα, ἕως, ὁδονῶν. παρὰ Φέσιν γεύοµενα κά) διαίτης αδρανῶς, 

χεόνω κατεργαθέντα «ροσεδέξαντο. Ἠατ]. Παμεῖ, ἀδρανεί ααοά οπιξ Θο]οίί, χρόνω αβ ἵπ Ἠατ]. Οοἷ]ερ. 
Νου. Ῥο]. Βε]οῖί. Τ,εοπῖο. ΡΓΟ καἸεργάσαντο εβ καταργήσωντο ἵπ Οο]]ερ. Νου, πάς ἵπ ῥρτοπγία {έ εεῖατα 
καταργήσαντα. 

Ε. 3. καταμανοις] δΙς Ε.,, Ἠατ!. Υπ]ρο, καταμώνης. 

Ίαπι αἀμ]ία {απέ, Ιπεάῖα ας ΠΕῖ πιοτὶ ππα]απί αμα ΠΜ] οοησςάαί νε] ἵπ (οἰεγαπάϊς πεςεβατίῖς Ιαδογί- 
{ετνῖτε. Ῥα]]1 εἰ οα(υ]1 οὗ αἰαίεπα {επε]]1 ας ἆςε- 
εερίυ {εῖ]ες, παυ]εῖς Πΐαιιε {α]]ασίδις Π]εοεῦτίς αἴ- 
ᾳὐε ΙηνΙαπιεηεῖς (ρπαυαπα γεπεβείο ἀεἰπίαπευτ, 
μέ «ΟΠίΓΑ ΠΑΤΗΓΑΠΙ ἵ νο]αρίαεδις εἰαηριεί- 
εαπί {επιρογε, {μΠπεληίαιε ελπι 4 εἰομΓαεῖο 
ἀῑοίζας, ουπα {Πέ εβαςπιϊπα{ῖο {ετοςίᾳ παϊΊνα.. η- 
4ε πιαχίπιε ραῖεῖ Ὀτυί} ηλέυτα αἆ ααάαοῖαπα ρτος]]- 
γΙα, ΠοπΙΙΠΙΠΠ γεζο οοπβἀεπέίαπα ργαἴετ ηαέιΓαπι 
εΠε. Όιυοά νε] Είπο ρουΜἩππυπῃ, Ὀ]γῆες ορεπαε, 
βἀάμσετε ροῦἩ5. Ίπ Ῥτωεῖς ηαίωτα ρατία αἆ τοῦ 
πιοππεηία {π υίτοφιε ρο[αΐς {εχω μ {οεπηίπα πιατί. 

ΥοΙ,. Υ. 

δις, νε] ἴη ρτοραρηαπἆο ΡΓο σα, ῥεά θέ {ασίη 
αυαπάαπα Οτοπηπηγοπίαπα οε]ευτατί αμ άΐς, ααας ππ]- 
ταπι περοεῖΐ Τ Πείεο οεχΠἰδαίε: εξ ]]απι η Ῥηγςίο 
Ὀρμίηρεπα ἀε[άεπίεπι, εί απὶρπιαία εί ρτίρ]ος 
τεχεηίεπη, Πποη επίαῖα εβεί [ια (αριεηεία, { πο νἰ- 
τῖοις εἴ {ογεϊεαάίπε ΄Τεναπίς ππα]έαπι απεοςε] Πα]{- 
{ες: εἴτειπα αμα: Ίοσα εἴίαπα νυ]ρεπι ΄Τεἰπιεβαπι 
{Πε αἶαπίε, αηἶπιαὶ ρετηϊοιοίαπα: εί ἵπ νἱοϊπία 
{ετρεπίεπι {αεπιε]]απι, αμα αρμά Ἰ)ε]ρπον πι 
Αρο[ίπε ἆε οταςευ]ο οετίαπιίπε Πησι]αγί άθετενε- 
τί. Αίιε ἄξίλαπι τεκ νείεΓ α ΦΙογοπὶο 1ἱ]ο ας: 



το ΠΠ Λο οι ΑΕΔΑ ΡΟ 

ἄθισοι βΕλόυσάμᾶμος, ὃς δελΏ «αοεήµησεν ἀνδρὸς ἵππον ἀγαθίὼ ὃ Φι- 
λόνάχον. Αὐτὸς ὃ καὶ παρδάλεις κ) λεωίας πολλάκις ἑώροιχας, ὡς ἐδέν τ 
τὸ Φήλεα τοῖς ἄβῥεσυ ὑφίς) τᾶ Φυμᾶ καὶ ἀλκῆς' ὥασερ ἡ σὴ γωὴ, σ8 Ἡ 

πολεμᾶντος, οἴκοι χάθη;) «φεὺς ἐοκρου πυρὸς, 6ὐχ. ἂν εἰσ]) ὅσον αἱ χελι- 
δύνεο ἀμυνομλύη τὰς ἐπ᾽ αὐτὶω ὁ Ὑ οἶκον βαδίζονᾶς, καὶ ταῦτα Λάχοφίνα 
ἤσο. Τί ἆω ἔπ σοι λέγω τὸς Καρικὰς, ἢ Μαιωίδως: ᾿Δλλ ἐκ τόπων 
γε δλλόν ὕοιν ὅτ τοῖς ἀνο]ράσιν ἐ Φύσ µέτεσ τ ἀνορείας' μετίῶ γὸ ἂν 

ὁμοίως ὁ ζαῖς γυναιζω ἀλκῆς. Ωῶ΄ ὑμεῖο κ νόμων ἀνα[κην, ἐχ ἑκάσιον 
ἐδὲ θελομβῥην, λλλὼ δαλεύησων ἔ)εσι καὶ Ψόγοις ὢ δόξαις ἐπήλυσι, κοὶὶ 
λόγοις πλατ]ομῥίω, μελετᾶτε οἰνολοείαν' καὶ τὲς πόνες ὑφίοιῶε καὶ τὰς. 

χωδιύες, εὁ «φεὺς ῦτα Ὀοιῤῥομώτες, λλλὼ τῷ ἕτερο μᾶλλον τάτων δὲ- ο 
δέναι. Ὥασερ ὤω τἡν σῶν ἑπιίρων ὁ Φάΐσας «οθῶτος οχι τὶὼ ἐλαφρου 
ἀνίσι) χώπίω, οὐ χωταφρονῶν ὀκείνης, Ἀλλὰ δεδὼς ὦ Φεύφων Ὁ βαρυ- 
τέρον’ ὅτως ὁ πληγἱὼ ὑπομλῥων, ἵνα μὴ λάθη τεαὐμαίᾳ, ὢ ασεὺ αἰκίας 

πνὸς ἢ Φανάτη πολέμιόν να ἁμιωόμλωος, ἑ «φεὺς ταῦτα Φοῤῥαλέος, 
δλλὼ «εὸς ὀπᾶνα δειλός ὕὸη. Οὕτως ο) ἀναφωνεί) ὑμῖν ἡ ἃ ἀνθλρεία, 

δειλία Φρόνιμος σα, τὸ δὲ Ὢάεσος, Φόρος ὀπισήμίω έχων τὰ δὲ ἑτέρων 
ἕτερα Φείμειν. Ὅλως ὃ, εἰ «σθὺς ἀνδυέαν οἴεδε βελήης 5) Ὑ Φηβίων, 
ή ποτε ὑμλν οἱ ποια) τὰς κροτισα τοῖς πολεμίοις µαιχομλύας, λυχόφρονας Ὁ 
κ) Φυμολέονᾶς ὶ συί ἰκέλες αλκίιωὼ «φθθσωγορεύβσῳ; λλ' οὐ λέοντά τς 

ϱ. 6. ἀναφαίνεται] 9ὶο πιατρο Ψεπεί. ]απποῖ. Ὑμ]σο, ἀναφαίνει. 

εερίε ππετςεάίς οσο, μέ επ πππαπεπα πηλΗεία πεπι: Ἰαροτείαιε οἳ ρεγῖοι]α {αΡ/{ΗΕ1815, ποπ αιοά 
ίποετεῖ: ορίίπιο {Πε οοπΠ]ΐο, αέ αἱ Ποπιϊπὶ εἰπη- 
ἆο εαυαπι Ῥοπαπῃ ας οεΓίαηάϊ ουρίἆαπα αΠΤΕΡΟΠΕΓΕΕ. 
Τρίε ραηί]εΓας ας Ίεσπας Γερῖις νΙάΗ1, πἰμ!]ο πιαί- 
οι]15 ξεγοςῖα εἲ τοῦοτε ΙΠΤΕΓΙΟΓΕΣ: οΙπι ἔμὰ ΙΧΟΙΤ. ἴε 
Ρε]Ισεταηίε, ἀοππῖ αἆ ἔοευπα ἀε[ιάσαί, ε{ πε Οληέπα 
αωίάεπῃ, αααπίαπι Πἰγαπάίπες, πιο]ίαέατ οοηίτα 605, 
αωἱ {ραπ βππϊΠαππαιιε ορρτε/απῃ ευπί: οί ααϊάεπι 
εα Ῥρατίαπα εΠ. Ομίά Ισίεας (ατίοας εδί αιε Μα.-- 
οπ]ἆας πιω]]εγες παττεπη ὃν Ἐκ Πΐ5 ππεπ αι ἀῑχί, 
Παιεί νίτον ποΠ παξυτα]Ι εΠε ργα.ἀῑτος {ογεϊεμάίπε: 
αΠοσφιΐη Ίαο είαπω πια]ετῖους αἀε[ει, βεά Ἱεριπι 
πεςε[βίαίε «οα61, ποπ {ροηίε νείτα, ππογίθις, Γε- 
ΡγεμεηΠοπίρας, αἀνεπιιθίίαιε ορἰπἰομίθως {εεν]- 
επίεπι, νειρΙίαιε εβιέῖαπι πιεδΠαπιϊπϊ {ογειά]- 

αηπιος αάνετίαπα ελ ρεταεῖς «οπΠἀεηίες, {εὰ αιοά 
αἷία Βῖ6 π]αρῖς ππείι]τί. οδίοιέ ἴἴααιε {ποτυπα {0- 
εἴογμπα αιά τε]αιος απέενεγεῖέ, ἵ τεπιάπα Ίενεπα 
αιτὶρῖε, ποπ αιιοά Ἠμπο «οηί{επιηαέ, {εὰ αιοὰ Πδί αἆ 
βτανίοτε πιεμῖε: Ιτα α αἱ Ιέταπι ΠΗπεί πε ν]πε- 
τείατ, εί ποίτεπι αἱοΙίοιεαγ πε οτιςϊαίαπῃ αὐξ ΠΠΟΓ-- 
{επι Ρεγίεγαί, ποΏ απ]πποίις αἀνετίωαπι Ί]]α, {εά αἆ 
Ἠαες Εἰππ]άμς ε{. Τέλαιε αρρατεῖ Γογειάίπεπα νεί- 
«απ, ῬΡγαάεηίεπι εΠε επι]άϊείεπι, οοπΠάεηίίαπα 
αυἴεπα πιείαπα «υπ {οἰεπίία οοπ]απέχαπι αᾗα ρε 
αἷία ενΙεαηάΙ. ΤὨεπίαιε { Εογμάϊπε νο ΡΓαΙτε 
Ῥταείς ρυ(αεῖς, οµΓ ροξ(α νεβτὶ εο5 αιῖ ορίίπε΄ ἵπ 
Ποίεπι ριρηαηῖ, {βογ”η, ἠροπιή, αμῖ αργί Γοὐσγφ 
Αππλζες ΡετΏίδεηί ὃ οπαι νἱοΙπι ΏΕΠΊΟ Ίεοπεπι Το- 



ο ο μμ 

ΤΡ ΥΡΑΤΑΤΟΙΝ, ΙΙ 

αὐής ἀνθρωπόθυμον, οὐ σι ανορι ἄχελον αλκἰιὼ «φθθσαγορεύε. ᾿Αλλ 

ὥσσερ, οίμαρ τὰς ταχέῖς, ποδµέμας, καὶ τὰς χαλὰς, }εοφδεῖς, ρολ- 

λόμΏμοι παῖς εἰχόσν, ὀνομάζμσω" οὕτω τδ δενῶν μάχεῶαι «οθὺς τὸ 

κρείτΊονα. «σοιομὗται τὰς αφομοιώσές. Αἴπον δὲ, ὅπ τῆς μῥ ἀνδρείας 

οἷον βαφή τς ὁ Φυμός ὕοι καὶ σύµωμα τάτῳ δὲ ἀκράτῳ τὸ 9ηρία 

χεῖται «οεὺς τὼς ἀθῶνας, ὑμῖν δὲ «θσμιγνύμΆρος «οεὺς τὸν λογισμὸν, 
ὥασερ οἶνος «σθθς ὕδως, ὀξία) αδὰ τὰ δειὼ, κ) Ἀπολείπει τὸν Χομρόν. 

Ἔνιοι δὲ ὑμῖν οὐδὲ ὅλως Φασῖ χβίῶα! (Ὀθαλαμ[άνειν ὂν ταῖς μιάχεις 
τὸν δυμὸν δλλ’ ἐκποδῶν εμόῥος, νήφοντι χεϊῶαι τῷ λογισμ, (σθὸς Ὦ 

σωτηβίας ἀσφάλειαν ὀρλῶς, «εὸς δὲ αλκίὼ κ ἅμιωαν αἴλραι λθοῖως 
Πως » οὔχ. ἄτοπον αἰπᾶθα| μῥ ὁ ὑμᾶς Τ' Φύσν ὅτι μη κέντρα «φθθσὲ- 

Φυσε τοῖς σώµασι, μηδὲ ἁμιωτηθέής ὀδόνᾶς, μηδὲ αγκύλες ὄνυχας, αὐ- 
τὴς δὲ τῆς Ψυχῆς τὸ σύμφυτον ἀφαιρᾶν ὅπλον καὶ κολώειυ; 

Ε. ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Παπο, ὦ Γρόλλε, δεµός µοι δοκεῖς γεγονένα/ σοφισῆς, 
ὅς γε καὶ νι ὂκ τῆς συἰωίας Φ)εγνόμΏμος, ἕτω γεανιχῶς «φθὺς 1. ὑπό- 
Ὄεσιν «ικεχέίρηχας λλὰ Ἡ οὐ «ἴει τῆς σωφροσύνης ἐφεξης διεζηλ)ες; 

ΓΤΡΤΛΛΟΣ. Ὅπ ὠμίω σε τά εἰημ]ῥων «φβότερον οπιλήνψεῶ-αί 

σὺ δὲ ασόὀδες αἀκᾶσαι τὸ «θι τῆς σωφροσιύης, ἐπει σωφρονεςώτης 
μῥ ἀνὴρ εἶ φωωαικὸς, Ἄπόδειξιν δὲ σωφροσικύης αὐτὸς οἴει δεδωχέναι, εν 
Κῴκης ἀφροδσίων «ριφροφήσω. Καὶ πούτῳ μὸ θὐδενὸς ὦ Φηρίων 

Ε. 1. παρὰ τὰ δευα] 8ἱο νετα εἴ Ἱερ]ίπια ἔοτπια Β. Ε. Πατ]. Ὑπ]ρο, περὶ τὰ δεινά. 
Ε, 5. τότω] Βία Ψεπεῖι. ΧγΙ. Ὑπ]σο, τότω»: Ε. εἰ ]αηποί, τῶτο: Οο]ϊερ. Νου. τώτν. 

πηῖηϊ απίπηο νε] τοῦοτε {Ππι]επα ἀῑσαι,. Ῥεὰ ηἰπιί- 
ταπῃ Ποιμέ γε]οοες ἁἰυπέ γεηίοταπι οε]εγίζαίεπι ἴη 
Ρεάϊρις Ἠαῦεγε, εί Γοτπποίος ἁεοταπῃ {οσπια: 59η μᾶ- 
Ιε5, τε Πϊπιίφ εχαρσεταία ἀῑομηξ: Πς είαπι ρις- 
ηαοίυπι ΠπηϊΠειάίπεπα α ρταληίοτε ἆμοιπε, ΌὉι- 
]μ5 τεῖ οαυα ε{ε, φμοά {οτεϊτιάἰπὶ (λπᾳυαπι ἀεῖες 
εἴ Ιπάιταξίο ε απ]πιϊ {εΓνοτ, Ύμο Ρτο έαπέαΓ 
Ὀγυία ἵπ οεταπαϊηίρις: νοῬῖδ-οµπα ΓΑίίΟΠΕ ΟΟΠ]- 
παϊχέης, γε]ωξῖ ααἩα ἁπ]ιέαπι γίπυπι, οεά]έ ρετῖ- 
ομ]15, εἰ οεςΑ/{ίοπεπω ἁἰπίτατ. θιηε ααἰάαπω νεί- 
ἴταπα αυ οππΠίπο ἴπ Ρµσῃα περεπί ἀεῦετε αηίπιαπι 
εχεαπἀείοετε, {εὰ, Ώος ἔεγνοτε εχε]μ/ο, {ουσία α{ε- 
ἆμπα Γαοπς, τοῖλε ἀϊοεηίες, αιοά αἆ {αἱαίεπα {ι- 
ταηόλιη αἴίπεῖ, ρε(ἥππε αιοά αἆ υ]έίοπεπι εί τοῦ 

σ 2 

εχίεγεπάωπι. Ου] επίπι ποη Πέ αρίατάωπι, ααοά, 
ουπι Πηαίωταπα Ἰπου[εεῖς, αμα οογροτῖθας ΠΟΠ αά]ε- 
οἴς {ἠπιυ]ος, πεαιε ἀεπίες αἆ υἱοι[οεπάιπα ραταῖος, 
αυΐ «µΓνοδ ΗΠριες, Ιρῃ αἴπια ηίππα ἃ Παίυτα ἀαία 
ου{ετεῖ αυί επετναῖῖς ὃ 

Υ. Ὀσγορες. Ῥαρα., (1ΥΙΕ, νἱάετε παὶΒί ερτο- 
σῖμς [λέχας {ορμίΐτα, αμί εἴῖαπι πωπο εκ [αΐ]]α ]ο- 
4 µεης εωέε έαπι Άτεπις ἂε ρτοροβίο αΓσαπιεπεαΓίφ. 
ρεά ουΓ ΠΟΠ ἀείποερς ας {επιρεταηίία ἀῑπετιηη ὃ 

(κΥΙΙύ5. Ομῖα ἀῑξα εχΗπιαδαπι ἴε ρτίας 
τορτεπεπίατωπα. Ῥεὰ έα {εβίηας αἆ αιάϊτίοπεπα ἆε 
Ἠαο νΙτιωίε, αμία εί ριάιο!Ππιαπα Ἠαῦες µχοτεπη, 
εί {ρίε νἱἀετίς ἀοευππεπέυπα εἀ]άϊΠε (εεπαρεταπτία, 
ΟἼτοςς οοπουδίζα {ρτείο. Αταιε ρτο{Γεζζο πἰμ]] Ἰνλς 



12 πα  τ αρ ἄιο χ 

Ἀ[οιφέρεις «εὸς ἐγκράτειαν Φὐδὲ ολ ὀκᾶνα τοῖς κρέτ]οσν ολιδυμᾶ 
πλησιάζεω, ὸλλὰ καὶ τὰς ἡδονὼς κο τοὺς έρωτας «φθὸς τὸ ὁμόφυλα 989 

ποτ. Οὐ Φαυµμασυν μλὺ ὦω ὕδη, εἰ χαλαάπερ ὁ ἸΜενδήσος ἐν 
Αἰγόζῳ τράγος λέγεται Ὀολλοϊς καὶ χφλάϊ σιωεργνόμΆρος γωναξν, 
σὲ Ε) µίγνυβαι «φπεόθυμος, λλλὰ «αθὸς τὶς αἷλας ἐπόηται μᾶλλον, 

5! λ / ; / ἀ.- » / ») Ἴ ω 
οὕτω συ χαίρων ἀφροδιῖοις σεωήλεσι, οὐ θελεις ἄνθρωπος ὧν }εᾷ συγ- 

/ λ λ / / / ” / 

χαόύδευ. Τὶω δὲ ἨΠζωελοπης σωφροσιώίω µυρία χορῶναι κρὠζου- 
σα! γέλωτα «ήσονται καὶ χοταφρονήσυσν, ὧν ἑχόσης ἂν Ἀποθάνη ὁ 
δε » ον, / ο ιτ { / 4 2 / «/ / 

ἁβῥίω, σξχ. ὀλίγον χρόνον, δλλὰ ὀννέα χηβεύει λωεὼς ἀνθρώπων ὧὥδέ σοι 

τιὼ κολἰὼ Πἱωελόπίω ὀννάχις Ἀπολείπεῷαι τῇ σωφρονᾶν ἣς [βούλει Β 
χορώνης. | 

5. ᾽Αλλὰ ἐπεί σε μὴ λέληδοι σοφισὴς ὢν, Φφέρε χεήσωμοῃ τάξει πνὶ 
τὸ λόγα, τῆς μΆὸ σωφροσιώης ὅρον άμμος, κἩ) λος δὲ τὸς ὀιδυμίας 
Φελόμημο. Ἡ μῇῥ ἆὼω σωφροσιύη βρούτης πο ζδν οιθυμιῶν καὶ 

/ » τν λ {46 / ὴ Ἰ Ν λ { τάξις, ἀναιροῦσι, μῥ τὰς ἐπεισάκτες χο «αδιτ]ὼς, χαιεὼ δὲ καὶ µετειό- 
ρω ἡ ᾽ / ο Δ Β 4 η) ω / 

τητι χοσμᾶσα τὰς ἀναγχαία. Τῶῖ δὲ ὀπιθυμίαιο ἐφορᾷς «ὰ µυρίαν 
ἡ Ἅ / «/ λ Δ ' ο »/ ν ε ν ο 

Ἀ]αφορον, ᾳ τ πόσν ἅμα, τὰ Φυσικά κ) τὸ ἀναγχαῖον ἐχεσω᾽ αἱ δὲ τ 
ἀφροδισίων, ας δργὼς ἡ Φύσιο ὀμδίδωσν, ἔσι δίπε καὶ μὴ χρώμᾶρον ἔχεω 

Ε. 6. αἱοφέρεις] 8ἱο Ψεπεί. Χγ]. νετ. Με. Ὑπ]σο, λ[αφέρεν. 
Α.. 4. Φαυμασὸν μὲν ὄν] μὲν {οτῖο ἀε]επάντῃ ουπι Ηατ]. εἰ Οοἶ]ες. Νου. 
Α. 4. ἐπ]όηται) Μα]Ιπα ἐπ]οπδαν. 
Α, 7. ἑκάτης] Ῥταβαί ἑκάση. 

Β. 1. τὸ σωφρονεῖν] Μα]ϊπη, τῷ σωφρονεῖ». 
Β. 8. καὶ τὴν πόσω] Βαρρ]επάνπι, καὶ τὴν μὲν περὶ τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν----αΐ ἔεταο Μετ. εἰ Ἐεϊῆς. 

ἵη τε αηίοςε]]ῖ5 απἰπια]ἴοιις Ὀγιεῖς. απ Ῥας 4Ἡο- 
4υὐε νο]αρῶίες εἴ Απιοτες ςαρίαηί α {αἱ φεπετῖς 
απἰππα]θις. Τέαιε αἀπιϊγαιοπε ἀϊσηαπα ποη εἴ, 
4, απεπιαάπιοάαπι Μεπάεβας Ἱπ Ἐργρίο «αρες 
ἵπο]υίας ουπῃ πιυ]εῖς ας {ογπιοβς πιω]εγίοις οοἵξι 
αὈποττεί, εί «Άρτας ἀε[άεταῖ, Ἱέα ἔα νεπετε οοΠ/{α6- 
ἵα υίεης, Ἠοίπο υπ {5, οΟποµπΙΌετε οὐ εα - 
πο]αήΗ. Οεἴεταπα Ῥεπε]ορες έμα λ{Ηταίεπι ἵπ-- 
ΠΗπῃετα; «οΓηῖςες οτοςϊ(αηίες τιάϊιομ]απι εΠε οἵεῃ-- 
ἀεηί αίαιε «οπίεπιέαῖ εχροπεπέ, απαταπι υπ]μίοιι- 
Ἰαίαμς {1 πιοτίατατ πηας, γ]άμ]λέεπι ΠΟΠ Ρεί εχἰ- 

ππῃ (επιρως, {εἆ Ρετ πονεπι αθίαίες Ἡοπαίπμπα 
ετναπί: ως, {1 Πδερί «ΟΠΙΡάΓΑΓΕ, ππααυστνῖς οοΓΠΙΧ 

“πον]ες οα{Η{αίεπα έμαε {αρετεί Ρεπε]ορες. 
ΨΙ. δεά αιαπἀο οὈίεγναν ΗΕἱ πιε ες [ορβί{ΐαιπ, 

αρεάαπι ἀῑ[ροβείοπε αααάαπι υ{ὰΓ οΓ2ΕΙΟΠί6, ΕΧΡΟ- 
Πίασαιε {επιρεγαηεῖα ἀεβηϊείοπε, οοποιρςεπ(ῖᾶ- 
τυπῃ 6επετα ρετίεηυατ ἀϊν]άεπάο. Εξ εΓρο ἵεππρε- 
ταηίία οοπίτα6ο αμαάαπι οωρἰἀϊρίαπα, εε οτἀο, 
ΡεΓίππεης {ΠπρεΓναςΆπεας εί αάΐοϊεείας, (οππιρε[ῆνε 
αιίεπῃ εί πιεάϊοστίξεγ οµπα ἀεσοτῖ γαθίοπε οΡίε(επθ 
πεοεβαῖῖ. Ίαπι ἵη αρρεεἰοπίδας ΠοΠπε οετηίς 
ἱπε[α ἱπβηΐταπι ἀῑβεγεηέίαγαπι παπιεταπα ὃν Οἶδις 
ας Ρος εί α παίυτα ἀε[άεΓαίατ, εἰ α πεςε[βίαία 
βαρίωτιτ. Ἐςβ νεπεΓεα, ᾳµλπαμαπι {αάπα Ἠαδεί 4 
παίυτα ρεϊποἰρίαπα, πιει {πε αἱ εα πα]]ο οιμπι 



ο. 

ο ὑχφυῶς, ἀπαλλαγλύτα” Φυσιχοὶ] μῥ ων, οξκ αἀναγχαῖαι δὲ ὀκλήθήσον. 

Τὸ δὲ οἵ/ μήτε ἀναγχαίων µήτε Φυσκῶν, λλ) ἐξωλεν ὑπὸ δόξης κενῇς 
ὃ' ἀπειροχφλίαν ὀπικεχυμδύων 3λύος, ὑμὸμ μδῥ ὀλίγε δεν τὸς Φυσικὸς 
ἀπέκρυψεν ὑπὸ «λήθες απάσας, ἔχει δὲ καθώπξ ξένων ὄχλος ἔπηλυς 
ἐν δίµω, χοταθιαζόμΆρος «αεὸς τὰς ἐγλωᾶς πφολίτας. Τα δὲ Φηρία 
ποντάπασιν αἰθάτης καὶ ἀἰνεπιμίκτης ἔχοντα τοῖς ἐπεισόχτοις παά)εσ τὸς 
Ψυχὸς, καὶ ποῖς [βίοις πόῤῥω τῆς κανῆς δόξης, ὥασερ Ὑοιλάσσης, απωκισ- 
μδύα, τᾶ γλαφυρῶς κοὶ «ξα]ῶς α]άγευ Ἀπολεπετα/ τὸ δὲ σωφρονέϊν 

ϱ κο) μᾶλλον εὐνομεῖῶ αι ταῖς οιθυμίαις, ὅτε πολλαϊς σιευοικᾶσαις, οὔτε 

λλλοτείαις, σφόδρα ἈΙαφυλάτ]εται. ᾿Εμὲ γοιῦ ποτε ὶ αὐτὸν, ἐχ. ἡτ]ον 
ἤ σε νιῶ, ὀξέπλητ]ε μΏῥ χρυσὸς, ὡς κτηµάπων ἄλλων Θόδενι «φροιθλητόν' 
ἥει δὲ ὤργυρος καὶ ἐλέφας' ὁ δὲ πλέσα τώτων κεκτηµλύος, ἐδόκει µα- 
κάθιός τπο 5) καὶ εοφιλὴς ανὴρ, εἴτε Φρὺξ ἔτε Κὰρ ἰώ, τᾶ Δόλωνος 
ἀγωνέεερος κοὶ τὰ ΤΠριάμὲ βαρυποτµότερος ὀνταῦθαι ἀνηρτημῆῤος αὲὶ 
ταῖς οιθυµίαις, ἔτε χάριν ὅτε ἡδον]ὸ Ἀπὸ Ἡἵ ἄλλων «θα[μάπων ἀφ- 
Φύνων ὄντων καὶ ἱχφωῶν ὀκαρπάμίω τὸν ἐμαυτᾶ βίον, ὡς τό µεγίσων 

Ε ὀνδεὴς κ) ὤμοιρος ἀγανών Ἀπολελειμμλῤος. Τοιγαρομῦ ὥς σε µέμνημα/! 
ὁν Κρήτη εασόμηνθ’ ἀμπεχόνῃ κεκοσµημΆῤον «ἱανηγυρικῶς, οὐ τὶὼ 
Φρόνησιν ἐζήλοιω, Φὐδὲ 7 ὀρετίώ λλλὰὼ τὰ χιτῶνος ἐρασμὴῤα «εα]ῶς 

Γρ ΥΑλΙλτος- 

ν ἐμαυτῶὸ βίον] Ἐοτίο εχο]άϊξ µεμφόμενος, νε] αππϊ]α. 
σε] Τιερεπάππι «ππῃ Με2. Τουγακοῦν σε, ὧς µέμνημαν, ἓν Κρήτη Φεασάμενος. 

Ὀ. 8. 
Ε,1τ 

τὸ 
ο, 

ως 

Ἰποοπιπποάο «ατεαης: ἵλημε παζμτα]ῖς Ἠαο, πο πεηιε ππμ]έε ηεφμε α]επα. Με αωϊάεπι Ἱρίαπα, 
εἴίαπι πεςεῄατία γοςρέωτ. Ῥδεά εα αρρείείοπες, 
αυα πεφυε α παίιτα ηε(Ιε α πεοε[πίαίε οππίασ, 
ο Ἱπρεείείαπι 2ιίεπῃ γοξ {οῖς εχ παπί αιαάατα 
ορ]πίοπε Ιπίτο {αρεγβαίαε {απέ, Ρραγαπα αδεβί α απ 
νείττας παζιτα]ες οὑγιετίπέ οωρίάϊεαίες {αα πα] εἷ-- 
(μάίηε απ]νετίας: Ίζλφιε {ε δετιηέ, μέ έωτρα Ρετε- 
ΕΓΙποταπι ΟϱΟΠΥΕΠΑ νἱ πἴρεῃς εἶνες αίηιε Ιπάϊρο- 
ΏΑΠΙ ρορυ]πῃ, ΑΕ επίπι οπηπες Ῥε[εα απίπιαδιις 
Ριαἁϊία 5 ους; Ἱπαεσε[α: πε οπωπῖθις [οτῖς ἵῃ- 
ττοὰιέεῖς αβεξτίοπῖδιι5, εἰ  γαπῖς ορἰπἰοπῖρι {λη- 
αυαπι 4 πιατί Ίομφε τεπιοίαπα γΙέρπι αραηί, εἰερα-- 
Πα εί {πρεΓναςαηεο γΙ{αε ἀεσεπάα» ομ]έα νοῦῖς {απέ 
Ιη{εγίοτες: {επιρεταηίίαπα ρταεΊατε {μεπέωχ, 4ΡΡε- 
Ώβοπείαιε τεξτίς Ἱερῖοις τεραηέ, αιια 1 αάίαπε 

ποῦ ππίηας Ύµαπ1 Ώημης {ε, αμτατΏ Ρετοι]]έ, Ἡέ οι] 
ηι]]α τες ἀΐρπε ΡοΠεί «οπιρατατί, αἆ {ε (ταπεῦαπί 
πιε εΌιχ εί ατσεηίωπι: ααϊ Ἠογαπι ρο/Πἀετεί ρ]α- 
ΠΙπιμπα, παΙΒ] {ε]Ικ εε ΠΙΙ5 «ματας νιἀεβαέιχ ἨἈοππο, 
Πνε Ῥητγκ εΠεί, ἄνε «41, εἰ νε] Ώο]οπε ἱρπανίοι, 
γε] Ῥτίαπιο σα]απιτοπογ: Ἆμο εσο {επιρεΓ πηεῖς 
αοοοπιπιοάαείς ευρίἀἰ(αίδιας π]]απῃ πεσιιε ρΓαίίαπα 
πεσιε γο]ρίαίεπι οἱ εχ Ῥοπίς γἱζε ρετοερί, οι 
αυ]άεπι εΠεηί αθιπάε, ααοά πιε ΠΙΑΧΙΠΙΟΓΗΠΙ ἵη- 
ἀΐσιπα εί εχίοτίεπι Ῥοποίυπῃ εΠε ατρίέτατετ. 1τα- 
αὖς πιεπποτία τεςο]ο πἹε, 4ο {επιροΓε {ε ἵπ Οτεία 
γἰάΙ απα]ξχαπα γείε αἆ {οἶεηπεπι {αξα ο[εηίαίΙο- 
ηεπι, ποΠ αἀπηίταξυπα ΡαϊΠε ρτιάεηίίαπι αυε νίτει- 
{επι ἔμαπι, {εά απα]ου]ϊ {εχέμπι {επι]ταείς οχἰπιῖα. 



14 ΠΠ λΛΟπΗιαἽνασοτ 

τὼ λεβότητα, κοὴ τῆς χλαμήώδος ἄσης αλεργᾶ τὼ ἑλότητα, κοὶ το 
Κάλλος αγαπὼν καὶ τεηπὼς, ἄχε δέ τι κοὶ ἡ πσόεπη χβυσὺς σα παίγ- 
νιον, οἶμαί, τορείας Φιηχθάθωμλον, καὶ εἱπόμίω γεγοητόυµλῥος, ὥασερ αἱ 

γυυάῖχε. ᾿Αλλὰ ναῦ αἴπτηλλαγμόῥον ὀκείνων αν χενῶν δοξῶν κο κε- 
χα αρμλύος, χθυσὸν μῤ κο) ἄργορον ὥασερ τὲς ἄλλων λίΦες αλοηρᾶν 
κοροαίνω, ταῖς δὲ σαῖς χλανίσι 91 τπησιν Θὔδὶν ἂν μὰ Δία ἤδον 

ἡ βα)εῖ καὶ µαλδακὼ πηλὰ μεσὺς ὧν ἐγχοταχλιλείω αναπανόμλρος. τ 

Τὰὼ δὲ ποιαῦτα Ἱ' ἐπεισάχπων Ἰπιδυμιῶν θὄδεμία ταῖς ἡμετέρομς ὀνοι- 
χίζεται Ψυγαῖς' ὸλλὼ τὰ μὺ πλᾶκα ταῖς αἀναγχοίωις ὁ βίος ἡμὴμ. 
ὀβιθυμίαις 6 ἡδονἒς διοικέται, ταῖς δὲ οὐχ. ἀναγχφίαις δλλαὰ Φυσικοῖς 

μόνον, ἔτε ατάκτως ἔτε ἁπλήσως ὁμιλΏρόρ. 

ζ. Κα τούτας γε Φθῶτον διέλθωμλν. Ἡ μῥ ἆ, ὦω «φθὺς τὸ εἰώδ 99ο 
οἱ Χωνομύτα τοῖς Ἀποφορᾳῖς τίὼ ὄσφεισν οἰχείως ἡδονὴ, «θὺς, τά τὸ 
ὄφελος καὶ «φεδίχα, καὶ ἁπλοιῶ ἐχάν, ἅμα, χρείαν πνὰ συμθαλλεβα τῇ 
α]ογνώσὰ τῆς τροφῖς. Ἡ μδὸ }ὸ γλὠήα τῷ Ὑλυκέου καὶ Φοιμέοο καὶ 
οὐσηεᾶ γνώμων ὅδ τε κὶ λέγε), ὅταν ᾧ γνωσικώ «φεβσμιγύτες οἱ χυμοὶ 
σύγχυσν πνα λαρωσι. Ἡ δὲ ὀσφεησις ἡμῖν «θὺ αν πωμὺμ, γνώµων 
σα  δωάµεως ἑχάςε, πολὺ τό [βασιλικῶν «οο)γόυσῶν σκεβ]ικώτερον 

Ε. 4. τὸν λεπ]ότήα] Ἠος Ε.. Ἡαδεί, εἲ τεααϊτίέ οοπβταάτίο. ὙΓἱσαίαπι εἰς λεπ]ότητα Ῥετ {ε Ῥοπατη, ΠΟΠ ος Ίοεο. 

Ε. 9. Τὰ δὲ τοιαῦτα] Τιεραπα ουπι Μετ. Τῶν δὲ τοιούτων----. 

Α. 9. ὄσφρησιν---«πρὸς] Τ{Α Ἑ. Ψεπείι. Ὑυ]ρο, ὄσφρησι», οἰκεῖος ἡδονὴ πρὸς----. 

Α. 5. γνωγικῷ] Με. γευσικῷ. 

Α.. 7. σκεπ]ικώτερον] Βἱο ἙΒ. Ὑαἱρο, σκεπ]ότερον. 

εἰ νο]αριαᾶδας ποη πεσε[ατίς, {εὰ παζιταθις 
ἀιπίαχαῖ, πηεαιε Ιποοπιροβίε πηεαιε Ρτοβε ἱπάν]- 
επις. 

εἰ οογι/{ςλίοπεπι ἵπ ΊαΠ2 «οἶοτῖς ρυτριγεῖ, αῑίο- 
πΙταπιαιε ΕαΙΠε οὗ ρυ]εμτίτιάίπεπι γείεως: {εἆ 
ει Πυμία αατελ Ἠαῦευαι, { τεέτε πιεπιπ!, αλφυίά 
ορεγίς ε]εραπείς «π]ο ρατα [αυ βππε: ἀεπίαιιε 
πια]ετῖς ἵῃ πποάυπη ργαβἰσιῖς «αρίυς τε [εζζαραγ. 
ΊΝυηπς ἱπαπίρις ΗΕὶς ορἰμ]οπίδας ενασιατῖ5, αΓάΠὰ 
εί ατσεηίωπι Ποιί αιο(νῖ5 ]αρίάες οοηίεπιπο εί {1- 
Ρετ εα Ιπςεάο, ταῖς απἴεπι ]αηῖς εί (αρείίρις ΠΟΠ 
Ρε Ίονεπι {αανίας Ἱπάογπιίαπι, αωαπι Ρ]εηιας οἰδί 
3]το πιο]]Ίαιε «πο. Αίαιε Πα]/πιοάί αω]άεπι 
[οτίς αά{εἰταγωπα εωριάϊατωπα πα] 1η αηἶπιο Μαξ] 
τας ποβῖτο: {εά πια]οί Ρατ νἶέπε ποίβτα: πεοεῄβατ]ῖς 
αρρειιΠοηίρις αἴηιε «οποµρΙςεηΕί5 {επιρεΓαίυ:: 

ΥΠ. Αίαιε Ἠας αιἶάεπι ρΓπιο Ίοςο ρεγρεπά-. 
πας.  οαρίας εα, απ εχ [ταρταπίῖρυς, εί ο4ο- 
τε [10 εχλα]αμίε οἱαξξαπα αὐΠεϊεπείοας ρετοῖρίπαις, 
ΡΓΦίεγᾳιᾶπι αισἀ Ππηριίοεπι Γι] ργαθεῖ, εαππφµε 
ρταίῖς, εΗἩΤαΠΑ, Ππια] εἴίαπα ἁ[οετηπεπάο απιεηίο 
σοπἀιείε. ἈΝαπι ἥπρια εί εβ εἰ ἀῑεῖεας ποσπηα {Α- 
Ροτυπ, μέ ἀμ] ος, αοτί5, αμήξοΓί, τελαμοταπι, 4υ1)- 
ἆο 1 οοπέιΠ οὔείιπίατ επί. ΟΜαςΧα5 αιίεπι 
ποίξεΓ αηίς {ΑροΓ6ΙΏ ἀερτεμεπάεης γΊπα μη οα]α{- 
απε αϊπιεηεῖ, Ιοηδεφιε αοουταίως ουαπη τερ]1 {ο-- 



ΙΡ ΑΑΤΛΟοίσ τσ 

ὁιαιῶοφομβλμη, τὸ μζῥ οἰκεῖον εἴσω παρῄησι, τὸ δὲ λλότειον ἀπελαιωδει 

5 καὶ σξκ ἐῷ Φίγεν, 6ὐδὲ λυπῆσαι ἳ γεῦσν, Ῥλλα α|9/θάλλει ὁ) χο]ηορᾶ 

} Φαυλότητι πρὶν ἢ βλαθίῶα. πἆλλα δὲ σόχ. ὀνοχλέ, καγαπξ ὑμῖν 
τὸ Φυμιάμα{α ὃν κυνάµωµα. καὶ νάθδας κ) Φύλλα ὢ χαλάμες ᾿Αραθι- 
κῶς, μῖ δειῆς τπνος ὢ δευσοπο Φθαρμακίδος τέχνης, ἤ μυρεψικῆς ὄνομα, 
σωυάγεω εἰς ζαυτὸ καὶ συμφοιτῶν ἀναγχάζῃσα, χρημάτων πολλῶν ᾖδυ- 

πα)ίαν ἄνανδρον καὶ χορωσιώδη καὶ «θὺς Φδδὲν ἐδαμῶς χρήσμον ὠνα- 

μδῤως. ᾽Αλλὰ καίπε σα τοιαύτη διέφγαρκεν οὐ µόνον παάσας γωμαῖχας, 
δλλὰὼ κὶ τό ἀνδιῶν τὰς πλείες, ὡς μηδὲ παῖς αὑὴμ ἔλέλειν συγγνεῶ-αι 

ο φυμαιζω, εἰ μὴ μύρων ὑμῖν ὀδωδῆοι κ) λα πασωάτων εἰς ζωυτὸ Φφοιτῷεν. 
᾽Αλλὼ χάπρους τε σύες, καὶ τράγες αἶγες, καὶ τὰ ὤλλα 9ήλεα τὴς 
σαννόµες αὑτ ταῖς ἰδίαις ὀσμαῖς ἐπώγετωι, δρόσα τε χο αρᾶς καὶ 
«λεμώνων ὀδωδότα καὶ Ἡλόης, συµφέρεται «αεὸς τὴς γάμΏς ΙΣδὸ χομῆς 

Φιλοφροσιώης, ἐχὶ θρυόμδμαι μθῥ αἱ θήλεα, καὶ αεθιχόμᾶµαι ἡ οὔσι- 
Φυμίας ἁπωα, καὶ γοητείας χοὶ Ἀλρνήσάο, οἱ δὲ ἄῤῥενες ὑπὸ οἴσρι κ) µαβ- 

γότητος ὠνόμομοι μιῶἉ καὶ πόνη κὶ λατεείας τὸ Ὁ λυέσεως ἔργον, ὤδολον 
δὲ σι χοίρῳ ο ἅμιῶον ἀφροδπίω µεποῖες, Ἡ χΦΦ᾽ ὥρου ἔτες, ὥασερ 
Φυῦς βλάσίω, ἐγείρουσω τν ζώων 7 ὀπιδυμίαν εὐθὺς ἔσδεσν, ὅτε τὸ 

Ῥ. 4. ὄνομα] Ἠοε οετίε γενοσατο ἀεριῖ, εἰ {επίεπίῖα ]αὈεηίε, εἰ αιιέχοσϊἑαίε γείεταπα Πρτογαπη Α]ά, Βαΐ. ΧγΙ. Β. 
Ε. Πατ], Οο]]ερ. Νου, Με. Ὑπ]ρο, ὠνόμοια αποὰ ΒἱερἩ. εχΏ]ριῖ{ί εκ Ῥο]. [,οοπίο. Βο]οίί. Αποῃ. Το- 
οβ οείεγυπα εἴἶαπη οοτταρίη, Ι{ὰ τεβηρεπά ας ε[ε νἱ]ἀείατ----κανάπερ ὑμῖν--- τέχνης, ᾗ μυρεψικῷ ὄνομα, συν- 
ὤπ]ειν εἲς ταυτὸ καὶ συμφοιτῶν αναγκάζεσι, χεηµάτων πολλῶν----ὠνμμένοιο. Ῥεάἁιάίπιας 1π Τιαἠπίς, 

Ἱεπέ ρταρι/ταίοτες {επία εατη ρετεῖρίεπς, ἰά αιοά 
παίυγα οοηγεπίεης εβ αἀπαῖεεῖς, αΠἴεπιιΠα απποἩἔα, 
πεφιε βατ 1ὰ Ππίς 2α: ρι/ξαίαπι οβεπάετε: {εά 
νίπωπα τεῖ οἰέαέϊα: ἀείετί αἴαιο αοουίας, απίε(ιΙαΠα 
ἱπ]ατίαπα εα αἰευ]ετῖε. Τε οείετο αμίεπι πιο]εβιας 
ποδίς ποη εβ οἀογαίις Ποιίέ νοῬῖς, οοσεπεῖδιις {ιέ- 
Πες, οΙΠΠΑΠΙΟΠΙΑ, ΠαΓάο5, πια]οδαίηΓα, ολἱαππος 
Αγαβίοοδ, ειπα ΓαδΕΙ] ααλάαπα ππεάισαίτῖοε ατα, 
ευΙ {ερ]α[ατία ΠοππεΠ εί, οοπιπι{οετῖ εε οοἵτε, 
πιαρη3 Ῥεειπία ραυπα γ]τί]επα, ας ροῦις ριε]]ας 
ἀεοεπίεπι, πι]]ααιε οπιηϊπο εἰ] ξατο «οπα! (ίαση 
ἀε]εξλαίίοπεπα τεάϊπιεπέῖδις, Έτ νετο ἵ9 οἀοΓα(μβ, 
αµαποµαπῃ Ἆος πιοάο αβεξτας, οογτυρίε (αππεη ΠΟΠ 
πι]ετες (ληέωπα οπΏΠες, {εὰ εἴ ρἱετοίαμε ντος. ιιέ 

πε οἶπα [αἱ αμἶάεπα οοἶτε γε]ῖηί αχοτίδας, η π-- 
ριεπί2 εα: εί οἀογαίος ρι]νετες τεάο]εληί. Αίαιῖ 
Ροἵσα; {1ε5, εί «αΡ{Ο5 «Άρία:, αἱἴβαιε {αεπιῖπας {μἱ 
ρεηπετῖ πιατε ῬΡτορΓίο οάοτε αἰ]είαπί, ρυτυππαιε 
ΓΟΓΕΠΙ, ΡΓαίΑ, Πετυαίαιε αδί τεάο]επί, οοπιπηιιηῖ 
2πποτε αἆ παοεπάμπι οΟΓΡοΓα οἰεηέιτ. Ἀοη Πίο, 
πέ Ιηίεγ Ποπιίπες, {αρπιῖπα Ππιμ]ατίοπε Γασι/α{ἱο- 
πὶς ]ιάυηί, αι Ποϊάϊπί {αιάες, ρταβρίας, ἆεπε- 
ρᾳτιοπείαµε Ρριαίεχυπέ: Ἠεαὰε ππατες {Ππια]ο εί 
Ἰαχυτία ασίίαξῖ, πχετοεάε, Ίαροτε αίαιε οὐ/[εαιῖς 
οοίέαπα τεάἴπιαπε: {εὰ ἆο] εχρετίεπι ας πε πῃε- 
εεάε {επιρε[είναπι {εἔαππας γεπετεπῃ, 4Ἡς [αίο 
απηΏϊ ἴεπιροίε εἀριἀΠαίεπι αηϊπια [απ νε]αξῖ σε:- 
πιεη ααιοά εχεῖἴαης, 1]]]σο τε(Ηπρυῖε, πεαιιε {ᾳαε- 
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Φήλεος «οθβσπεμῤα μὲ τὶὼ κύηση, ἔτε «πειρῶντος ἔτι τὰ ἄρῥενος Οὕτω ν 
μικρὼν ἔχει καὶ ἀθεῇ πμἰὼ ἡδονὴ πας ἡμῖ, τὸ δὲ ὅλον ἡ Φβύσο. ὍὋλεν 
τε ἆῤῥενος «σθὺς ἀρῥεν, ἄτε 9ήλεος «οοὺς 9Ίλυ µίξυ αἱ Ἱ'. 9 ηρίων οἶχι- 
Φυµίαι, µέχρι 7ε νιῶ ὀνωόχασω. Ὑμὺμ 3 πολλὼ τοιαῦτα Ἵ' σεμνῶν καὶ 
ἀγανὼν ἐῶ 39 τὸς Θδδενὸς αξίας ὁ ὃ ̓ Αγαμέμνων Ἡ Ῥοιωήαν ἐπῆλλε 
χαυηεὺν }Αεγωνον ὑποφεύ[οτα, κ) χααψάυδόμλρος Ὁ Σαλάσσης κο) 

τἴό πνόυμάπων, εἶτα καλὸν χαλώς ἑαυτὸν βαπίίζων εἰς Ἱ. Κωπαίΐδα λίµμ- 

γω, ὡς αὐτόθι χατασοέσων Ὑ ἔρωτα, ὢ τῆς ὀχιδυμίας ἀπαλλαξόμλμος' 

ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἁμοίως ἕταῖρον αλύειον «πιδιώχων, ἀπελείφθη τν δρι- κ 
σέων, κ) «φοῦδωχε Ὑ΄ σόλο ὂν ὃ τῇ 9όλῳ τᾷ Πτώε ᾿ Απόλλωνος λαδων 
πο ὑμγό ὀνέγραψεν, ᾿Αχιλλεὺς Καλὸς, ἤδι τᾷ Αχιλλέως (ὸν ἔχοντος' 
τὰ γράμμα σιωδάνοµαι αἱαμλνεω. ᾿Αλεκτευὼν δὲ ἀλεκτουόνος οὔχι- 
θαΐων, Φηλεας μὴ «παρούσης, χαταπίµπραται ζωὸς, µαντεώς τινος ἢ 
τεροιτοσκόπου μέγα χΟὶ δεμὸν Ἀποφαίνοντος 5) τὸ γωόμημο. Οὕτως κοὶ 
παρ αὐτ ὡμολόγηται τό ἀνθρώπων ὅτι μᾶλλον τοῖς Φηβίοι σωφρὸ- 

γεν «φθοσήχει, κοὶ μὴ ««οζαθιάζεῶ-αι ταῖς ἡδοναϊς τὼ Φφύσυ. Τὰ δὲ ὂν 
ὑμῖν ἀχόλαα Θὐδὲ τὸν νόµον ἔχεσα σύμμαχο ἡ Φύσς' ὀντὸς ὅρων Ἐ 
χα. είργνυσι, δλ) ὥασερ Ὁπὸ ῥεύματος ὀπφερόμλμα “πολλαχοῦ παῖς 
«λιθυμίαις δευἰὼ ὕοριν κοὶ ταροιχἰὼ καὶ σύγχυσω ὂψ τοῖ αἰφροθιίοις 

Ώ, 4. αἱ Ἠνιθυμίαι] Ῥδίν εβ ο Ἆπός, ῥρόβοῖωε οκ Εκη, Ὑμ]ρο, εἶν---ὐιθυμία. 
Ὀ. 6." Αργυννον] Ἱτα τεᾶχε αἆ Πϊβοσία αέτογιαίεπι εἀϊάϊί ΒίερἩ. εκ Ῥο]. Τεοπῖο, Ταπποί. Βεμοίί. Αποπ. Ναπι 

Ρτίοτες εἀ[ίοτες Αἱά. Ῥα[. Ἁγ]. εἰ Π0τῖ ποβῖτὶ {ορ Β. Ε. Ψεπεῖ, Πατ]. Οοἶ]ερ. Νου. Παβεπέ ᾽Αργαῖον, 
Ε. 2. κφεεόμενα] δὶο Β. Με.. Ὑπ]ρο, ὄκφερόµενο», 

πιε]]α ππατεπι 4 οοπεερία αἀππ]έεηίε, πεφῖε ασρτε- 
ἀεηῖε πιατε. Αάεο εκί]επι εἰ ἱπιδεοί]]απι Ἡοπογεπα 
αριά πο» νο]αρῶς οδείπεί, οπηπία παζυΓα ἀείετιῃ- 
τατ.. Ἱίαααε ἴπ Ἠπης υίαυε ἀΐοπι Ιπίεγ πο ηεαιιε 
Πηᾷ ΠΠατεπα, Πεαιε {αππίηπαπι [απιίπα απιανΙζ. 
Ομα]ῖα πια] πιεπιογαδί]ε», εί ργαοἱατί γἱτὶ αριά 
γον οοπιπι{εταπε: ξ γί]ε πη][]ος [αείρπι. Αρα- 
ΠΠΕΠΙΠΟΠ αμίἀεπα Βοροίῖαπῃ ρετ]αβταγίε ΑΓσγπηωπι 
γεπαης {υρεςτβαρίεπίεπι, {αήααε πιατε εἰ γεπίον 
ΟΠΕΓΑΗ5 ογπηίπίβις, πάεπι ρα]οῃτε ρυ]ςἈγαπα {ε[ε 
π Ίασυπι Οοραϊάεπι ἀεπιετίς, 1 Ιδί απἹοτεπ εχ- 
{Ππσιετεῖ, ας {ε «αρἰάϊεαεε Ἡβετατες, Πεάεπι Ἠει- 
ομ]ες Ιπιρετδεπι {εἔχαιμς απια[ίωπω, ἀε[ετυῖε ΓοτείΠῃ- 

ππος {οςίοβ, οἱαΠεπιαιε εε Ιπβήεπέαπα ργοάἱάϊίε. Εέ 
ἱπ Επο]ο Αρο]]]πίς Ρ{οί ααἰάαπι γεβταπα εἶαπι [οίρ- 
πε, 4{εβί]οι ΒμίεδεΥ: οσα Ίαπι Αελί]]ες βΠαπα Π8-- 
ετεῖ: αιάϊοαιε ἆωτατε αἆλιις εαπα [οτίρίωταπῃ. Αί 
ρα]]ας { ρα]]πη οοπ{οεπάαί αὈ{εηίε σα]]]πα, γίνυς 
εοπιδυγίέατ ατω{ρίοε αἰαὰο ργοπαποϊαπίε ϱτανε 
βίτοχαιε Ι1ά εΠε οβεπίωπι. Ιω ἱρῃ Ποπιῖπες Ίος 
εοη{εΠΙ {απέ, «αβΙίαίο α Ὀτιες {ε {αρετασί, εαφιε 
ηαίμτα γνἷπι ΠΟΠ ἔοετε νο]αρῖιαίαπα ρετοιριεπάᾶ- 
τυζι ορυῖα. Ύείτας Ηδίάίπες παίιτα, απαπαιαπι 
Ἱερίς αιχί]]ο ΒΙΑ, ΓΑΠΙΕΗ ΙΠίΓα {1ο ποπ Ροῖεβ 
εοέτοετε Ἠπες: αωίη ϱε Ἱπίεα Βαν εκαπάαηίες 
αίτοσειῃ {οράϊαίεπι, (ωπιυ]έαπι, «οπ6αΠοπεπιααε 
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ἀπεγάζεται τῆς Φύσωο. Καὶ 9 αἰγῶν ἐπειροφησων ἀνδρες καὶ ὑῶν 
καὶ ἵππων µιγνύµοροι, καὶ γωνάῖκες ἆρῥεσι Φηείοις ἐπεμώησω ὂν }ὸ 
αἩν τοιούτων γάμων ὑμῶν Μιώταυροι καὶ Αἴγίπανες, ὡς ο ἐγῶμαι, κο 
ΣφΏίες ἀναθλαςάνουσι, κοὶ Κένταυροι. Καΐτοι 9 λιμόν ποτε, ἀνθρώ- 
πε χοὶ χύων ἔφανυ ὑπ ἀνάγκής, καὶ ὄρις ἐπεγεύσατο «φθὺς δὲ σιω- 

Εσίαν 6ὐδέ «οτε Φηρίον ἐπεχείρησε ἀνθρώπῳ χεήσαῶ αι. Θηρία δὲ 
ἄνθρωποι καὶ «φεὺς ταῦτα ὁ «ωθὺς ἄλλα πολλὰ κά ἡδονὰς βιαζοντα 

Π. Οὕτω δὲ Φαῦλοι καὶ ἀκρατὲς «δι τὰς εἰημῆῤας οπιδυμίας 
ὄὐες, ἔπ μᾶλλον ὂν ταῖς ἀνα[χαίαις ἐλέγχονται πολὺ τῷ σωφρονὲν Ἅπο- 
λειπόμομοι Ὑ Φηρίων. Αὗται δὲ εἰσν αἱ «ἲξι βεῶσιν «ὁ πόσν' ὧν ἡμεῖς Ὦ 
τὸ ἠδὺ μΏ «χρείας πνὸς αεὶ λαμοανομλω ὑμεῖο δὲ  ἡδοίὼ μᾶλλον ἢ 
τὸ κ; Φύσν Ὦ τροφῇς διώκοντες, Ὁπσὸ πολλῶν ὦ μακρῶν χολάζεὼε νοση- 
μάπων, ἅπε κ μιᾶς πηγῆς ἀπαντλέμόμα τῆς πλησμονῆς τοῖς σώμασι, 

παντοδαπῶν «νόυμάπων ὁ δυσχαἈάρτων ὑμᾶς ἐμπίπλησι. Πεῶτον Ὦ, 3» 

ἐχάςε ύει ζώα µία τροφὴ σμφυλός ὕδι, τοῖς μὴν πσόα, τοῖς δὲ ῥίζα 
πο ἢ χαρπός ὅσα ὃ σαρχοφαγεῖ, «εὸς Θὔδὶν ἆλλο «εέπε) βορῶς ἔδος, 
6ὐδὲ ἀφαιρᾶται τό ἀδενεξέρων τὶὼ τροφίω' ὸλλὼ ἐῷ νεμεῶς καὶ λέων 
ἔλαφον, καὶ λύκος «φζόρατον, ᾗ πέφυκε. Ὁ ὃ ἄνθρωπος «ᾷὶ πάντα παῖς 

Β. 2. ἁπαήλάμενια] Ίπιπιο, ἐπαήλόμενα. 

παίυτα οἴρηυπε ἵπ τε γεπετεα. Ναπι εί «Άρτας, 
Ῥοΐσαδ, εαιας Ιπῖνεταπε νἱτί, εἲ {αρππίηα: Ιπίαπο 
πηα(ομ]αγωπα Ῥεβίαταπι ἆπποτε εχατίετυπῖ. Ἐκ ι- 
{αβπιοάϊ επίπι οοἴεδις νοῬίς πιπε Μήιποεαατί, ᾱξ- 
βΊραπες {ει θγ]ναπί, αἴαιε, ιέ πιεα {ετί {επέεπέία, 
εἴῖαπι ὀρΗίησες, ετ Οεπίαισί πα. Ἐπίπανετο ἔαπιε 
εοβέϊτις «αηῖς αυέ ανῖς αΠαιαπάο «Ἀάαγετε Ἠμπιαπο 
γείοίεατ: αἆ εοἴεαπι πυ]]ας απαυαπι εβ Ἠοπιο α 
δεία {οἱ]οίεχεις. Βείεας νετο ευπι αἆ Ἠαης, ΕΗπη 
2 αἶῖας νο]αρΏῶίες νος νὶ (γαλῖες ας οοπίτα ]μς 
π{αγραεῖ. 

ΨΠΙ. Ῥοττο Ἠοπιίπες ἵτα νῖτῖοβ εὲ ἱποοπείπεῃ- 
ἴε5 ουπι Ππί ἵηπ ἀῑέο οωρἰάϊελεῖς 6επετε; ΓΛΠΠΕΠ 
ενιπεῖ ροῖτείξε, πια]το εεῖαπι Ὀτιείς Ιπζεπιρεγαηείοτες 

ΨΟΙ,. Υ. 

εο5 εΠε, ααοά αἰεῖποι αἆ αρρείίεας πεσεῄατίος, 1ά 
ε[ ροταπα εἲ εἶθαπι. Ἠίς πος΄νο]ιρίαξεπι {επιρεΓ 
επι αἰίαια υ]ίε «αρΏπις. Ὑο5, ααἱ νοίαρ- 
ἴβίεπι ροξία5, 4µαπῃ παίυτα; «οπνεπίεῃς αΙπιεπέαπι 
Ρεσ([εααἰπαϊπῖ, πια]εἶς2ο ἀἰαεαγηῖς πυ]ἑαπαϊπῖ πιογδῖς, 
αι! {2πᾳµαΠ1 απο αἱίαᾳαο ε {οηῖε Πα αὈυπάσηέία, 
εο{ρι5 οπιπίς σεπετίς βαέϊδις εχριΓρατι ἀῑβῃοϊ]ίοας 
τερ]εηῖ,. Ῥπίππαπα επίπα απίςμ]]]δεί απίπια]1 ρεπετί 
{ααπα εβ ααοάόαπι «οσπαταπα. παϊωτα αἨππεηέμιῃ : 
211196 Πετδα, αἱ ταάἰκ, αιί ἔταδχας: εξ αῑα οαγπε 
νείοιπτας, πα]]απι αἨαπα {γαόχαπα εα αρρείιηέ, Πε- 
ας ΙπΗγπποτῖδας απιεπέαπη ετίρίαπε: {εὰ εἴ οε- 
νυπα Ρραίοί ΠΠῖε Ίεο, εἲ ἵαριας ονεπα, αὐαπέμπι Πᾶ- 
τα {α(ω. ἩἨοπιο ααίεπι σα] {μάϊο. αἆ οπιπία 
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ἡδονᾶς ὑπὸ λαιμαργίας ὀξαγόμΏμος, κοὶ «ερώμλμος πάντων καὶ Ἅπο- ο 
γάνόμΏμος, ὡς Θὄδέπω τὸ «πθόσφορού καὶ οἰκεῖον ἐγνωκῶς, μόνος γέγονε 

»/ / ἱ λ ω ο ε » 9 ο» 

τό ὀντων σάμφαγω. Καὶ σαρξι χεῖται «οἝῦτον, Ὁπ᾽ θδδεμιᾶς 
πορίας Φὐδὲ αμηλανίας, ᾧ πσάρειν αἲὶ κοθ ὥρου ἄλλα ἐπ ἄλλοις 
Ἀπὸ Φυὴ καὶ ασεεµάτων πευγῶντι καὶ λαμοάνουπ καὶ ρεπομθῥω, μὴ 

χόμνεν αἱ «λῆθυς ὃλλ ὑπὸ πουθῆς κοὶ χόρου τό ἀναγχαίων, 

Εεωσὲς ανεπιτηδείῆς κοὶ οὐ χααρὰς σφαγαϊς ζώων µετεργόμίμος, πολὺ 
2 / / Ε / ο” λ κ λ / Ἆ / 

τἴ ἀγβιωτάτων Φηρίων ὠμότερον. Αἷμα  μὸ }ὸ κο Φόνος καὶ σάρκεο. 

ἰκτύνῳ ὶὶ λύχῳ ὢ Φρακοντι στον οἰχεῖον, ἀνθρώπῳ δὲ ὄψον δν. Ἔπεπα ν 
πἱανὴ ει χβώμβμος, ἐχ, ὡς τὸ «πεία, τἴ πλείσων. ἀπέχεται, ὀλίγοις 
δὲ σολεμεῖ, αἱ τὰὸ τῆς τροφῆς ἀναγκίω λλ ἔτέ πι τὸν, οὔτε 

λ ε 2/ δν πώ 2/ ν 2 / λ ετά Ν) νηκτὸν, ὡς ἔπος ἐἰπᾶν, ἔτε χεεσαῖον ὀκπέφόυγε τὰς ἡμέρους δὴ λεγο- 
μὖῥας ὑμῖν καὶ Φιλοξένες τραπέζας. 

9. Εἶε. ᾽Αλλ ὄψοις χεἸῶε τήτοιο ἐφηδεύοίες 1} τροφἰώ τά ου 
ἐπ᾽ αὐτὸ ζωῦτι Φφῶνᾶς:, ᾿Αλλ ἡ Ὁ Φηρίων Φρόνησις Ὅ μὸ ἀχεήσων καὶ 

/ ω » ο ον / α λ Ν ε / 2 2 / 

µαταίων τεχνῶν ἑἐδεμιᾷ χώραν ὀΐδωσ τὰς δὲ ἀνα[ιαίας, θέ. ἐπάσάκτας 

παρ ἑτέρων, 6ὅδὲ μιῶὃ διδακτὼς, δὲ κρλλώσω µελέτη κὶ συμπη/ύησα 

5.5. πάμφαγο] δίο ποβτῖ Β. Ε. Πατ]. Ψεπεε. Α]ά. Βαΐ. Χγ|. Ὑπ]ρο, παμφάώγω». : 
Ο. δ. ὠμότερον] Ἐοτίε, ὠμότερος ἀναπέφαίίαι οαπη Ῥεῖῆς, απί Ίος επῖπι ααἲ βπιϊ]ε γετὂυπῃ τεααϊτίζασ: ὠμότερος ἨαῬεῖ 

εἴῖαπι Ἠατ]. 

Ὁ. 7. ταῦτα φῶντας] Ὠείαπί ἵπ Β. Ε.. εοταπιαιε Ίοσο {ραΐαπα Ἰασσπα αἆεβ. Μοπβταπι {οπρίωτα:, {οτίε Ρτ- 
βαπάσπι τί Ἱεσαππς, ταῦτα φονᾶτε: ο ιοὰ ἵπ Ταῑπίς εκρτεβήπιας. Ἐοτῖε εἴῖατη Ροβῖ φοᾶτε εχεῖᾶ!ζ, Αλλὰ 
τέχνης τῶτο ἔργον εἶναι φατέ. 

{Ε {ετεπ5, οπηηία ἔεηίαης, οπιηία συ/ἶαης. αέ {ἱ εἔπα- επετῖρις, ποη Που Ῥείεία α ρ]ετῖ(αιε Γοτπιῖς αἲ- 
ἴωτας {ρα οοηγεπίεηέίς ἵσπαγας εείαπππωπα πυετ]- Ἴηει Ἀοπιο, Ρραμεῖς οὗ πεοεβίαίεπι πυέτῖπιεπᾶ 
πηεηεῖ, {οἶας Ιπίεγ οπιηία αηϊπησ[ία οπιπίδας νείεῖεατ.  Ἱπίεβις εβ: {εά πεαιε αγί5 υἷ]α, πεαιε ἵπ 4η υἱ8 
Ῥεήπναπα αίέας σαγηΐδυς, πυ]]ᾳ οοσεηίς Ἱπορία, πυ]- ΄ ἀερεῃς, οί η ἵεΙΤΑ γίνε απίπιαὶ υἱ]απι εβισίε 
Ίᾳ ρεηωτία: υπ Πσεαί εἰ αμονῖφ (επροτε αἷῖον ε κος κάν ἴ]ας, αμα; Ῥεπίρηα» Ποίρί(α]είαιο ἀϊουπευ, 
{επιπίρις εί ρ]απεῖς άεοετρετε οἶθος, πιι]εζαάΐπε 
παηαυαπα ἀείεξχυτα: {εἆ Ἰαχυτία, εἰ {εείίε πΠε- 
οεΠατίοταπι, α]]εηας εί ρο]]έας «αξάϊδις απίπια Παπη 
είσας {εέτατατ, Ἱπιππαπίταίε εἴῖαπι {ανίβιπιαν νΙπ- 
οεΠς {εᾷς. Ῥαηριῖς επίπη εί «πάες εἰ «2ΓΠΕΣ πιῖ]- 
νο, Ἱαρο, ἁταοοπί «οπνεπίεῃς {αηέ οἶθις, Ἡοπιίπῖ 
αὐἴεπι ορίοπίαπι,. Ὠεϊπάε ευπι οπιπίδις υέαέα 

ππεπίας. 
ΙΧ. Ἐ{βο Ἠῖ νο οὐὑ{οπίϊς ἀμ]είογες τεάάετε 

οἶθοφ. Οιίά ετρο ἵη Ἠσο ἱρία σαἀῖ εωρίἀ]εαίε 
{αν]εῖς ὃ 9εὰ απἰπιααπα Ὀτιέογαπα πα ]]απα πι ]επα 
αιξ ἵπαπεπι αἀπηϊεεῖε ατίεπι ρταάοπεία: περεβατίας 
ΠΟΠ αὓ αἰῖς ἱππρογίρία», αι πιετοεάε ἁαία εορπί{α», 
γε] «στα ρ]ωίπαηίς Πηρυ]α, ρατοε(αε οΏ]αξῖ «οἩ- 
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κ γλίαρως τα εωρημάτων ἔχασον «φθὺς ἔχφσον, 2λλ) αὐτόεν ὁξ αὐ- 
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τῆς οἷον ἰδουῤωᾶς καὶ συμφύπας ἀναδίδωσ. “Τοὺς μὸὺ 9λὸ Αἰγοήίους 

πάνᾶ, ἰατροὺς αἀχούομᾶν )) αἴό δὲ ζώων ἔχφσυν οὐ µόνον «ππθὸς ἴασιν 

αὐτότεχγόν δη, λλλὸ καὶ «σεὺς αἱατροφίὼ κοὶ «ξὺς αλκίὼ, 9ήρου 
τε καὶ Φυλακίὼ, κοὶ μεσικῆς ὅσον ἑχόσῳ «φεοσήκει χοτὸ Φύσν. ΤΠαρὰ 

ήνος φλὺ ἡμεῖς ἐμάθομᾶρ νοσιώτες ο ποὺς ποτεμοὺς χάρω αν 
κφρκίνων βαδίζεν: ής δὲ τὰς χελώνας ἐδίδοξε, τῆς ἔχεως Φαγούσας, 
τὼ ὀρίγανον ἐπεῶίεν;, Ἡς δὲ τὼς Κρητκὸς αἴγας, ὅταν «Φδοτέσωσι 

τοῖς τοξεύµασι, τὸ ὄκταμνον δώκει, Ὦ (ρω)έντος ὀκδάλλησι τὰς ἀἰκίδας; 
Αν ὸ ἄπης, ὅπε ἀληλέο ὅδι, τάτων διδάσκαλον 5) τὼ Φύση, εἰς τὼ 
κωρλωτάτίω καὶ σοβωτάτίω δεχὶω ἀναφέρειο τὼ Ὁἵν «ηβίων «φρόνηση 
ἱὠ εἰ μὴ λόγον οἴεῶε δεν μηδὲ Φρόνησν χαλξν, ὦρα σιοπᾶν ὄνομα, 
κάλλιον αὐτῇ κο πμιώτατο, ὤασερ ἀμέλει καὶ δὶ ἔρρων ἀμέίνονα κο 
Φαυμασιωτέραν παρέχεται τὼ διώαµιυ' θὐε ἁμαδὴς θὗδὲ ἀπαί- 
δευτος, αὐτομαΦὴς δέ τις μᾶλλον οὖσα καὶ ἀπροσδεὶς, οὐ δὶ ἀῶένειαν, 
λλλὰ ῥώμη κοὶ τελειότηπ τῇ χοτὰ Φύσν δρετῆς, λαίρειν ἐῶσα τὸν πας 
ἑτέρων 9 µα.ῄσεως τὰ Φρονὲν σιωεροωισµόν. Ὅσα φοιῷ ἄνθρωποι 
πευφῶντες Ἡ παίζοντες εἰς τὸ μωνθαίνειν ὢ μελέ]ῶν ὤγεσν, τήτων ἡ α[ςί- 
νοια, κοὶ «Όζοὶ φύσιν τὰ σώματος καὶ «Ἱριπόία σιωέσεως ἀναλαμβάνει τὰς 

Β. τ. γλίιως] 8ἱοΒ. Ἠαε], Ὑπ]ρο, γλίρν. Ῥαπ]ο απῖο, τηαίἴπι, µελέτρ. 
Ἐ. 4. ὅπερ] Ἠος εχ Ἠατ]. ἀεάίπιας, Ὑυ]ρο, πυ]]α ἀῑιπέβίοπε, ἂν }ὸ εἴπης ὅτι ὠληνδές ἔσι τύτων----. 
Ε. ο. τιµιώτα]ον] Τερεπάμπα, τιµιώτερον οππῃ Με. εἴ Βεϊῆς. 

τεππρ]ατἰοπίδας οοπαρίησεπίε ηαποΙ{εἴεασ, {εά α Πὰ- 
ἴωτα Ἠαδεί ρειπιαηας εί οορηαία5, αἴαιε ΡτοίεΓί. 
ὀθε[μίω μηϊγετίος αἰμηί εΠε πιεάϊῖοο». Αέ γετο 
αιοάνῖς Ότυταπα αηϊπιαὶ ηοη Έληίωπι εχ {εί ατίε 
αἆ {απαπάυπι εβ ργαάϊτωπι, {εὰ εείαπι 2ἱππεπεωπα 
αυατγεπά!, τοῦυς ρααηά!, αάγετία ἀες]ηαπάϊ, οοἩ-- 
νεπιεπεῖα αυατεπά1, 2ἴαιε εἴῖαπι αἆ πιιῄςεη, ΡΙΟ 
πιοάο εμίαιε απίπιαΙαπι 4 πηλίυτα ΡΓα/{οτρίο. 
ἸΝαπι α 4υο ἀῑάϊείπιως ροτοῖ, ααλπάο αερτοίαπιυς, 
αἆ Βυνίυπι ἀε[εεπάετε «ΑΠΟΤΟΓΗΠΙ οαριεπάογυπι 
βιαία ὃ Ομ ἀοουίε τεβιιάῖπες ἀενοταςί νἱρετίς 
οτίραπµπη Ρρο[εεα εἀετεὸ Ομῖς οαρτῖς Οτετεπ/δις 
Ρταεερίέ, ηξ [αρῖεες ἰέτα: ἀιξαπππιπα αασθγληΐ, αμο 
εοπιείξο ομέρίἀες εχεἰἆυπεὸ Ρἱ επίπι ἀῑςσα», υἲ νθ- 
ταπι ε{ε, Ἠατωπι τεταπι πιαρίβταπι εΠε Πηαίωταπη, 

Ρ 4 

Ὀπαίοτυπα Ιπ(ε]Ιρεπίίαπι τείετς αἆ ρτἰπεϊρίαπι ΡΓᾶ:- 
εἴρυμπι αίαιε [αρίεπάβπιαπι. Ταπι { Ηλπι ἴη- 
τε]Ιρεηίαπι που ἀἱρπαπιίηί ταοηπίς αιέ ἱπεε]]ῖ-- 
βεηείαε ποπαἶπε, ἴεπιρυς εξ υί οἰτουπιίρίοίαςί ἆε 
ποπηιίπε αἱίο Ποπεβίοτε εί ααρι{ίοτε: {πουε ηἰπη]- 
ταπα τε 1ρ οβεπάϊς πια]οτεπι αἀπαϊταρί]ίογεπιααε 
{αευ]ιχίεπι ΠΡ εῇΠε, ποπ γαάἰς αυέ Ιπάοξία, {εὰ α 
{εἰρία ἀοξία εἰ πΙ]] εχίτα {ε ἀε[άεΓαῃς, που οὗ 
ποδεςϊ]Ηζαίεπα, {εὰ παζυτα]ίς ν]τεαεῖς ρεγίεξίοπεπι. 
ας νίροτεπ., Ἰω[α γα]ετε ελ ἀῑ[ειρ]πα, αἩα νε]ιςῖ 
οο]]εέϊα 81ρε αΠωπάε ἁἰίοίεατ. Όυα εηἶπι αηϊπια- 
Ἱϊα Ποπιΐπες Ἰαάεπίες αυτ Ιαχυγίαηῖες αἆ ἁοεπάωπι 
αμίά ας πιεάϊίαπάωπα εἀμορηέ, Ἱογαπῃ Ιπέε]]1σεπεῖα 
είίαπι «ΟΠίΤ4 «οτροΓί παίωΓαπι αά(εφαῖέεαγ Πας 
αταβς(ἶ Εαευ]έαίεπι, {γεία νὶ ρεγοἰρἰεπάι ἱππαία αἵ-. 



αο ΠπΠπλοσααακρκουτ 
ι 

µαβήσέ ᾿Εῶ }ὸ ἴχνεύεν σκύλαχᾶς, κοὶ βαδίζεν ὂν ῥυμά ποἱώλης 
μελετώντας, λλὼ χόροχας λ]αλέγεῶαμ, καὶ κωύας ἄλλεῶαι αἱ τρο- 
χῶν «Ἐιφερομλῥων ἵπποι δὲ κὶ βόες ὂν γεάτροι καζωκλίσἁς κοὶ αχορείας 
Χο] σπἰσς «Ὁδασόλης, καὶ κωήσές Θδδὲ ἀνθρώποιο πσάνυ ῥᾳδίας ἀκρι- 

σσ, ὀκδιδωσκόμλμοι καὶ µνηµονεύοτες, εὐμανλείας ὀπίδειξιν ὡς ὤλλο 
Θὐδὲν ἐδαμῶς χρήσιμον ἔχεσω. Εἰ δὲ ἀπιεῖς ὅτι τέχνας μανώνομὸρ, 
ὤκμσον ὅτι κο διδασκομΏμ. Αἵ τε }ὸ πέρδικες ὂν τὸ «θθφεύγει τὰς 

νεοτ]ὰς ἐφίζμσν Ἀποκεύήεῶ-αι καὶ «Φεδίαεῶ αι βῶλον ἀνδ ἑωωῆ τοῖς 

σον ὑπίας ἀναπεσυνα; καὶ τοῖς «ελαργεδεύσιν ὁρᾷς ὦπι αἩό τενῶν ὡς 

οἱ Ττέλειοι “παρόντες αἀναπειρωμλῤοις ὑφηγωιῦται τὼ τῖσν αἱ δὲ ἁη- 

δόνες τὰς νεοοσοὺς «πεοδιδώσκεσιν ἆδευ, οἱ δὲ ληφλέντες ἔτι νήπιοι κοὶ 
τραφέντες ὂν χερσὶν ἀνθρώπων χᾶρον ἄδουσι, ὥασερ 'υρὸ ὥρως Ἀπὸ 
Φιδοσκάλε γεγοίότε. Καπιδὺς δὲ εἰς τετ τὸ σώμα, αυμάζω ποὺς 
λόγες ἐκείνες οἷς ανεπειδομίω Υπὸ τό σοφισῶν ὤλογα καὶ ἀνόητο 
πάντα λὶὼ ἀνθρώπε νοµίζεω. | 

{.. ΟΔΙσΣΕΥΣ. Νιώ μὸρ ὦω, Γεύλλε, µέζαοέολησαι σὺ, ὁ τὸ «θύ- 

6ατὸν λογωὸν Ἄποφαίεις χο τὸν Όνου : 

ΓΡΤΛΛΟΣ. Αὐτοῖς Ὦ, ἓν τότοις, ὢ βέλτσε Οδυσσεῦ, µάλισαι δὲ τεκ- 
μαίρεῶς τ Ὑ ηρίων Φφύσιν ὡς λό[ε κ) συνέσεως ἐκ ἔπν ἆμοιροο. Ὥασερ ἐκ 

Β. 4. ὡς ἄλλο---Ζχοσιο] Τμεβοπάνσα, εἰς ἄλλο---ἔχυσαν. 
6. 2. γεγοντες. Καταδὺς] Ιηίετ Ἰας ἆιπαβ γοσεθ αιαάαπα εχοϊάιπε γιάεπίας; τἱ πιοπηῖέ αίῖαπι Με. 
Ο. 8. Ὥσπερ) Εοτΐε, Ὡς γας. 

αυε οορίοβ/ππια. Άοη ἀΐσαπι ἆε οπευ]ῖς βεγας ἵπ-- 
ἀλραπείδις, ου{ ρυ]]16 εαµοταπα 2ἆ οεγίαπα ΏΙΠΠΕ- 
τυπῃ σταάϊ ἀπσεηπίρις: {εά εί «οτν1 Ιοαι1, εί «Άπες 
Ρε οὐνετίος {α]ίατε οἵόες ἁίουπε: εί εφιί ας Ῥο- 
γες 1π (Πεαιτῖς παἰταδ]]ες πιοίυς. {είποπες, Ιπ/ΕΕ1ο-- 
Ώες, «ΠοΓεας, πε Ποπιίπίρας αμ]άεπι {ρόχα οπιΠίπο 
{ασι]ε», αεευταίε εχηῖδεπί: Ἰίλαμε πιεππϊπεταπέ 
απαπι ἀῑάίοεταπί οβεπίαίοπεπι ἀοοϊ]ίαεῖς αἆ πῖ] 
ιά αΏ]επ. Ομοά Π περας ἁῑοϊ α ποὺίς αΓέε», 
εεῖαπι ἀοσετί «5 α ποὈῖς αμά1. ΄ Ῥετάϊςες {1ος ρι]- 
Ίο ἀοοεηί Ιπέετ Εασἰεπάυπῃ οοςυ]εαγε {είε, εί ρ]ε- 
Ῥαπι ρεάῖδις ρτο {ε οῬίεπάετε, Ρροβαιαπι {αρίπί 
εοττιετωπί: εί νἷάες μί εἰςοπία {1ος ρι]]ος νοῖατε 

ἀοοεαπέ, ρτίππιαα 1ά (επίαηίες. Τμα{εἰπία 4µοαας 
{1ο ρι]]ος «αηίατε ἀοσεπε: εί «αρεί απίε {επαραθ, 
επιτίαιε Ίπίετ Ποππίπαπι πΙαηα5, ἀείετίμς ϱἩ- 
πυπί, Ομία ΡΓαΡΙΟΡεΤε α πιαρίβτο [απέ τεπιοίῖ, 
Έρο Ίαπι, εΧ αἱο ἵη ος «οἵρις {απι Π]αρίας, π- 
ΤΟΥ Γα{ίοπες ῑας, αμίρις πΒί α {ορή(ής ρετ[α- 
ἀετῖ ραβας {απι οπιηία απἰπια]ία, Ποπαῖπε ἀεππίο, 
εΠε Ὀτυία εἴ ταεῖοπῖς εχρεγεῖα. ς 

Χ. Ὀιγοος. Νιης ετρο {αν (ατγ]]ε, α ππι-- 
εαίίοπε έυα εἴῖαπι ον! αἴαιο α{1πο γαξίοπεπα ἐτῖθαῖς ὃ 
πΥΙ09. ΜΙ Ὀ]γ[ῆες, εκ Πὶ Ιρῇς «οἱ]ΐρετε 

ρατ εβ, Ὀε[είαταπι παίυταπῃ ποπ εΠε πιεηεῖς αἴαιε 
ΠπτεΙΙρεηιία: εχρετίειη. δἱομί επἶπι ποῦ ε[ὲ Ητρα 



τα κ κος 2 

ἔσι δένδρου ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον Φδδὲ ἡτιο άψυχο, λλλ' ὁμοίως έχει 
ποίντι «φπθὺς ἀναιῶησίαν θὔδοὶ ὸ αὐὴν ψυχῆς µέτεσν ὅτως σὲκ ἂν 
ἐδόχει ζῶον ἕτερον ἑτέρου τῷ Φρονέν δργότερον Ξ)) καὶ δυσµαθέεερον, εἰ 
μὴ παντα λόγε καὶ σιωέσως, ἄλλα δὲ μᾶλλον καὶ ἧτο ἄλλων πως 
μετᾶχεν. ᾿Ἐννόησον δὲ ὅτι τὰς ὀμίων αἀθελτηρίας « βλακείας ἐλέγχεσν . 
ἑτέρων παναεγίαι χοὺ Φιιμύτητες, ὅτω αλώπεκι καὶ λύκῳ καὶ μελίήη 
«δαράλης ὄνον κοὶ «πεθοατο" ὥασερ εἰ σωυτώ τὸν ΠΠολύφημο, ἢ τῷ 
πάππω σω τὰ Αὐτλύκῳ τὸν Ἱορῶιον ὀκενον Ὅμηρον οὐ 9 οἴμαι 

ΦηρίΗ «οθὺς Φηβίον Ἀπόσισι ) τοσαύτίω ὅσον ἄνθρωπος αἀνθρώπε τῷ 

Φρονᾶν κο λογίζεῶαι καὶ µνημονεύευ αἀφέφηκεν. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. ᾽Αλλὼ ὅρα, Τρόλλε, μὴ δειωὸν ἤ καὶ βίαιο Ἀπολιπὲν 

λόγον οἷς σὔχ. ἐγγίεται 258 νόησιο. 
ΓΡΥΛΛΟΣ. Εϊτά σε μὴ Φῶμημ, ὦ ᾿Οδυοσεῦ, σοφὸν ὅπως ὄντα χο 

αο]ὸν, ἐκ τῷ Σισύφε γεγοέναι : 

Ὦ. 7. Ὅμηρο] Ὠε]εί Ῥος, εἰ Κορίνθιον ἂε (αιιοο αοοϊρῖε Μετ. Βϊπαϊ]]τος Χγ]. ὧε εοάεπι αοοϊρίεπδ, οοττὶςϊ νυ]ί 
Ὁμόρη νε] Ὁμηρικό Ἱαφπε νετ. Ώια ταίῖοπε, υἱ ἵη Ίοοο να]άς ἀπδίο, ποὮ οπιπίπο τεριάἰαπάσ». 

Ἐ. 4. γεγονέναι] ἹΜασηαπα ΗὈτὶ ρατίεπα ρεσ]Πε, γετε πηοπεί Με. 

α]ία {Πτρε πιασίς εχίοτς {επεηεῖς απίπια:, {εἆ εο- 
ἆεπι οπΊπες πιοάο ἀε[ειυιπέατ {επειεπάϊ {αοι]έαίε, 
αυία πΙμΙ] εογαπῃ, «µοταπι {Ἴτρες (ειτα οοΠ{ΙΠεΗ-- 
τας, αηίπια εβε ργαᾳράϊέαπι: ἵτα απἰπιααπα ᾳάοαις 
πα]]απῃ αέετο Ισπανίας αυτ αἆ ἀϊ[οεπάυπα Ἱπερέίις 
ἀϊεετείατ, πῖ{Π αηϊγετία τατίοπεπι αἴαιις Ιπζε]]σεη-- 

πιυπα, ααξ ουπῃ 4νο ἔο Αιίο]γοο (σἱαμσουπι ἴ]]απι 
Οοτἰπείαπα, ἆε αἱο εβ αριά ἩἨοπιετωῃ. ΊἈοπ 
επίπι εχΗίπιο {αηίο ἀϊβειτε Ῥεβίαπι α Ῥείία ἵη-- 
{εγνα]]ο, φααηίο Ποπιο αῦ Ποπιίπε ἀϊ]απρίατ, ααοά 
αἆ ἱπτε]]σεπάωπα, τατοςειπαπάμπα, πιεπιοτίαφιε ἴε- 
πεπάμπα αΜεῖπεί. 

ο τίαπι, {εὰ αἶία ππῖπιας αἷῖς νε] απιρ]ίας, Ἠαῦετεηε 
Ἱπβίαπι. Αίθιε πιλῖ Ἆος οοπῄάετα, ΒαρίάΙαζεπι 
ας [αμϊεαίεπι αιατιπάαπι Ῥε[ίατυπα, αοιπιίπε 6έ 
γετίαεία αἰίαταπα ἀεπιοπβτατί: νετδὶ σταῖα, { 
«ΟΠΙραΓΕ5 επι γ]ρε, Ί1ρο, αιέ αρε, αππαπι γε] 
ονεπῃ, ρεγίπάε ε[ῖ ας Π {εουπι «ΟΠΙρΟΠᾶς ΡοΙγρῄε- 

.. 

Ὀ1γδςΕςδ. Αείαπιεηπ (ῴτγ]Ε, Ἆος νῖάςε, πε ἵπι- 
Ρτοῦαπα {{ εἰ νιο]επέμπα, ταίοπεπη 15 αά{οτῖδετε, 
ας: ποείεῖα Γεἱ «αΓεπῖ. 

(ΚΥΙ1ῦ9. ἨΝοη ετρο ἀΐσεπιας ίε, Ὀ]γῆες, ἵέα 
{αρίεπίεπι ας ουτίοίαπι, Ι/ΥΡΗοΟ σεπίέξαπα Εαῑ[ᾖε ὃ 
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ο τς ς Εν 

Ἁ ν ν ΡΕ 

ΟΑΕΚΝΙΟΝ 550. 

ΟΚΑΤΙΟ ΡΕΙΟΚΕ. 

α. Ἀ ΛΛΑ σὺ μῥ ἐρωτῷς τν λόγῳ Πυδαγόρας ἀπείχετο σἀεκο- 

αν οτ Μημημκηαμε γα 
Ἡ ὁ «Ωθῶτος ἄνθρωπος ἵψατο Φόνα σόµαπι, καὶ τεθνηκότος ζώ χείλεσι 
«πθοσήψατο σαεκός ( γεχεῶν σωμάτων κὶ εἰδώλων «οὐ)ἐμΆμος σεαπέζας, 
ὄψα καὶ τροφἰὼ καὶ σθασέτι εἰπᾶν τὸ μικρὸν ἔμπροδεν [βρυχόμῆμα µέρη 

Α.1. ΠλΛΟΥΤΑΡΧΟΥ] Θειτιαπί απἰάεπι, πες ἔαπιεπ Ἱπίερτί, {εἆ εκ ἱπίεστῖς εχοετρῖῖ, γἰάεπέατ ἆπο Ηδε]]ι: Π- 
ἄεπιαμε πια]ε αλβ] α Ποτατί]ο, 

Ῥ.2 προσήψατο] Ῥοτίε, προσέψανυσε. 
Β. 3. καὶ προσέτι εἰπεῖν] Ῥοτίε, προήχθη ποιεῖν. 

ὰ. να γετο αωαετῖς, Ύὐα ταίίοπε Ἱπάμέχιφ ῬΥγ- Ώηρετε «Ἀάανει, εί πιοτεαί απίπια]ὶ «.ΓΠες ρυ/- 
«ηαρογας ε[α «ατηῖαπα αὐ{πιετίε. Ατεσο ἍΏτε ασρτεβιθ, ΠποΓίµοΓΙΠΙ «ΟΓΡΟΓΗΠΙ ας Ππιι]α- 

ΠΩΙΤΟΓ (μοπιοάο αβεξχι5, 4ο αηίπο, αυ ΓΑίοπΠε «οΙΟΓΗΠΙ Πιοπία Ρτορο[αίε, ας Ρρτο οὐίοπίο εί αἷῖ-- 
ἱπιρυ]ίας Ἠοπιο 1]]ε {αετίς, αἱ ρτίπιαφ οἵς {1ο πιεπίο Παδιίε πιεπῦΓα, 4υα; πιοάο πιαρίεῦαηέ, νο- 

ΥοΙ,. Υ. Ε, 



οό που τα τα ο. 

κοὶ Φ)εγγόμΆρα καὶ κυούμΆμα καὶ βλέπωτω πῶς ἡ ὄψις ὑπέμενε τὸν 
Φόνον σφαζομλῥων, δεροµθῥων, αἱαμελιζομῥων πῶς ἡ ὄσφρησις ἱιῶεγκε 
τὼ Ἄποφορω πῶς τὶὺ γῶσν σέ ἀπέσρεψεν ὁ µολυσμὸς ἑλκῶν 
Ψαύεσαν λλλοτβίων, καὶ πεαυμάπων ουαύήμων «χυμὸς καὶ ἴχῶροις 
Ἀπολαμβάνησαν. | | 

Ἐΐρπον μὸδρ ῥνοὶ, κρέω ὅ], ἀμφ ὀθελαῖσ᾽ εμεμύκει 
ἳ Ὀπ]αλέα τε κο) ὠμά"' [βοῶν ὅι ὣς γίνετο φωνή" 

τοῦτο πλάσμα καὶ μῦθυς ὅδι, τὸ δὲ γε δείπνο αἀληθῶς τεροιτῶδες, 
πενάν να τό μυκωμῥων ἔτ, καὶ διδάσκονται ἀφ ὧν δὲ αρέφεῶ-αι 
ζώντων ἔτι καὶ λαλομώτων, Ἀ]οτατόμἆμον ἈἈρτύσεις τιὼς κοὶ ὀήήσεις 
καὶ ««δα)έσές τοῦτον ἔδει ζητᾶν τὸν «ΦἝῶτο Ἀρεαάμημο, οὐ τὸν ὀψὲ 
παυσάμλρον. 

β. "Ἡ τοῖς μὸ «φθότοις ὀκείνοις οχτχειρήσασι σοεεκοφαγεῖν τ. αἰτίαν 
ἂν ἐἴποι πᾶσων κο 1 Ἀπορίαν οὐ }ὸ ολιθυμίαις ἀνόμοιο σιωδιάοντες, 
θὖδὲ ὀν «ξιωσία πινὶ ἀναγκθίων ὑθείσω]ες εἰς ἡδονὰς «Όδα Φύσν οἶσυμ- 
Φφύλες, ὦπὶ ταῦτα ᾖλθον' δλλ᾽ ἔποιε ἂν, αἰῶηαν ὂν τῷ «παρόντι κοὶ 

Φωνὼ λαδόήες -Ὢ µαχάβιοι ο δεοφιλᾶς οἱ νιῶ Οὗ]εο ὑμεῖς, οἷον [ία 

ἅ λαλόῆ]ες αἰῶνα χορπΏΦε κὶ νέµεῶε κλῆεον ἀγαδῶν ἆφφυνον, ὅσα Φφύε) 

ὅ ὑμῖ; ὅσα τευγάται: ὅσον πλΏτον ἐκ. πεδίων, ὅσας Ἀπὸ Φφυτῄό ἡδυνὰς, 

Ο. 1. ἀπολαμράνισαν] Ἐοτίε, ἀναλαμθάνησαν. 
Ο. 5. καὶ διδάσκοντα---διατατ]όμενον] Ῥοΐΐμς Ἱεσεπάαπα, τί Βίερῇ, οοτηϊρῖί, διδάσκοντα---καὶ διατατ]όμενο». 
Γ. τ. ἂν εἴποι--- ἀπορίαν] Ἐοτίε, ἂν ἔχοι ἡ ἀνάγκη τῆς ὠπορίας. 

οεπῃ εἀεῦαπίε, ππονεραπειτ εί γιἀεῦαπί,. ΌΏμοπιοάο 
οευ] {ΠΗἩπμετε οοπήρεέχαπι ορεάῖδ, ουπω οπ]πια] 
Ἱαρα]ατείατ, ρε]]ᾳ {ροίατετωτ, ἵη γατα Γεσατείι ὃ 
ααοπιοάο οἀοτεπι πατες ἔμ]ετιπεὸ αἱ συ αέαπη 
ΠΟΠ αγετεῖε Ἱποιϊπαίίο, αἶ]επα (απρεηίεπι υἱοσΓα, 
ΙετμαΙίαπιααε νιἶπεγαπα {ποσο εί {απίεπι Παυτ- 
επίεπι ὃ Εἰσππεηέυπα εβ ος εί {αδυ]α : 

γεἶ]ετα τερεῦαπί : οατπες νεταθαθ ᾳάοαπε ἴπ Τρ 
Μαρίίαπα εἀεραπί αῇας, ετιάσρητε Ῥοαῦαπί. 

Αίθιί «Πα Ὥας νετε εβ πιοπβτοία, ε[ατίτε αἷ]-- 
αὔεπι αἆμις πιαριεηίῖα αηϊπια]α, εε ἆοσετε 18 
νείεῖ, ααα: νΊναηί 2άΠως, εί νοσεπι εἆμπε, ας ἁῑ- 
Ροπετε οοπάἰεμά!ϊ, αΠαπάϊ, αρροπεπάϊαιε πιοἆοφ. 

16 αιατεπάας Εαΐς, ααἱ ρεῖπηας ΠΠ οσερίΠεί, ΠΟΠ 
αυἱ {ετο Οπάεπα 2 ας ἀεβείπετ. 

Π. Ἐπίπινετο Ῥτϊπαϊ ΗΕ, αι οαγηῖδας γείοι 
{απέ αρστεβ!ῖ, οπηπεπι {οτία[ε ου]ραπι {η Ιπορίαπα 
τε]εσετίπε: πο επίπι ουρἰάἰζαίδας ἱπ]αής εαρίῖ, 
εέ ΙπίεΓ οορίαπι οπιπίαπα τετ ΗἨδίάίπε εἰαίί α 
νο]αριφίες, ας: α παέυτα εί {οςϊείαῖε απηἰπιαπεῖαπα 
εΠεηί αεπα., ργονεᾶί εο {6 «οπέι]ετωπε. Οδ 
{ᾗ ἵη ργα/{επίία {εη{ας εί {εγπιο ἁατείατ, Ἠαιά ἁδίε 
Πο πο οοπιρε]Ίατεπε: “« Ο Ῥελεῖ, αἱ ποάῖε γ]- 
ἑὁ γ]εῖς, εί ἀῑῑθ ςατῖ, αια]ε νοὺῖς οοπείρίέ νυπα, 
ἔ6 ααἱ οπιπίἁπα γεγάπα Αὐιπάαηεία {οτεε οὐ]αία ρεί- 
εὁ {ωήπιϊπί { 4µαπι ππυ]εα νοῬίς πα(ουπέατ ! αὔλπι 
«6 ]οουρί]θς τετιπι νοὺίς νἰπάεπιία Ἰ αιαπέυπα ε 

ο 
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6 ἂς θιέπεῶ-αι πάρε: ἔξειν ὑμῖν καὶ τουφῷν μὴ µιανομδῥας. Ἡμᾶς 
ἐ οἱ / ν . σο/ / λ / / 5 

δὲ σιυρωπότιτον καὶ «φοθερώτατον ἐδέξατο [ία χο χρόνθ µέρος, εἰ 
ὁ σοολλἰὼ. καὶ ἀμήγανον ὀκπεσύντας Ιπσὸ τῆς «Φώτης λρέσως Ἅπο- 
ὁ οίαν' ἔτ μὴῥ οὐρανὸν ἔκρυή]εν ἆλε, καὶ ἄςφριμ Φολεθῷ κοὶ δυξοτοωῦτι 
ὅ ποφυρμῆῥα ὑγρῷ καὶ πουθλ, καὶ ζάλαις ἀνέμων Φὄδέπω δὲ ὁ ἥλιος 
ὁ ἴδουτο αἁπλιανῆ καὶ [βέραιον ἔχων ορόμον, ῶ καὶ δύσν ἔκρινε ««θὶ σε 
«αλ αὖθις ὀπίσω χα ποφόροισν ολισέψας χάλυχος θεφάνοισν ὥραις' 
6ς 

ές 

6ς 

ες 

γῆ δὲ ὕθρισο ποταμγῤ ὀκδολαῖϊς ατάκτων, καὶ πολλὰ λίμναισν ἄμορφα, 
κοὶ ποηλοῖς βα)έσα κα λόχμαις ἀφόροις χοὶ ὕλαις «ξηγείωτο Φορὸ 

δὲ ἡμέρων χφρπῶν, κο τέχνης ὀργανον Φὔδὲν, Φδδὲ μµηχανὴ σοφίας" 
ὁ δὲ λιμὸς οὐχ ἐδίδου χρόνον, Φόδὲ ὥρως ἐτησίμς σπόρος ων τότε ἀγέ- 

ὄ µλμε. Τί Φαυμιςὸν εἰ ζώων ἐχρησάμεγαι σιρζι «νὰ Φόσι, ὅτε ἰλὺς 
ές ἠδ)ίετο κοὶ «λοὸς ἔδρώφη ἔύλου, καὶ ὤγρωσν εὑρᾶν (λαςώνουσων, 
ὅ ἡ Φλοιῦ να ῥζαν, εὐτυχὲς ῶ βαλάνου δὲ γόυσάμλμοι καὶ Φα- 
ὅ φόντες, ἐχόρόυσων ὑφ ἡδονῆς «δι 
«ς 

«ς 

διῶ τα. κοὶ Φηγὸν, ζάδωρο δὲ 
καὶ µητέροι καὶ τροφὸν Ἀποχφλοιῶτες ὀκειίω ἱὼ ὁ τότε [βίος ἑορτὼ 
έγνω, τὸ ο] ἄλλα Φλε[ιωνῆς ἰῶ ἅπανα μεςὼ καὶ συγνότήος. Ὑμᾶς ὃ 

Ὀ. 7. ἃς δρέπεδαι] ἃς ἀε]επάντα εΠε αβεπίίος ΒίερΏαπο, Ὠϊβϊπχϊ Ίοσαπα Ιπίεττοραίίοπαπι Πρηίθ. 
Ε, ο. ἐπιγέψας] Βυπιῇ α Ῥ. εἰ Απο. Ρτορο αοοεά1{ Ε, Τ. Ύ. ἐπισέψαι. Αρρατεπί ἀἰδ]εδῖῖ ροεία, {οτίε Έπιρε- 

ἀοο]ῖ», πιεπηῦτα; εκ εοπ]οένατα ποβῖτα αἆ Πα]α{πιοάϊ ἔετε ταίΙῖοπεπι τεβϊιεπάα : ---βέραιον ἔχων δρόµον, 
ῶ Δύσιν τ᾽ ἔκειν. οὐ περώγαγεν αὖδις ὀπίσσω Καρποφόροισυ ἐπιγέψας καλύκων σεφάνοισω Ὥρας γῆ δ᾽ ὕθριγο----. 

Ε. 4. φλοιᾷ] ΙΠΙΠΙΟ Φυτοῦ, υὲ εἲ Μετ. νιά(ε, 
Α. 1. ἀποκαλοῦντες----ἔγνω] Μα]ϊπι, ἀνακαλοῦντες' ἔκείνην ὃ τότε βίος ἔορτὴν ἔγνω----. 

ἕὁ οαπιρῖφ ἀῑνΙείατωπα, ααληίας ο ΕΗτρῖους νοῖαρ- 
ἔ εαίες ρετοῖρίεἶς ! Τε αιἶάεπι υξ ροεῖτῖ 11] εί 
δέ Ἰμχυτίατε νοῬῖς Ππε υ]]ᾳ ρο]]μείοπε ἀείωτ. οφ 
ἔ αυίεπι (τή 1βππια εχοερίί εἲ αρρτίπιε τετπρ!]19 
εξ αίας, ομπι η Ἱπιππεηίαπι αἴμε ἁλββοϊ]ήπιαπι 
ἔὲ ργϊπαϊ οτευς ΙποϊάΗΤεπιας Ἱπορίαπι. Αάλις «αξ- 
ἕ Ίωπι οεευ](αῦαί αξτ ας {ε]]ας, εωτΏ]άο εἰ ρεπε- 
ἕν εταξα ἀῑβΙΕΙ]ϊ Ἠμπιογε οοπέα/{ας, ἴρπεαιε, εἰ νεπ- 
ἕέ τογαπη αῆδις: ποπάιπα {1ο Ίοοο Φοὶ ἤχις 
ἕ Παίεταί, ποπάμπα οεγίαπη «οπβςἰεῦαέ. οµτ[απῃ, 
ἕ ποπάμπα οτί εἶας οοολ/{αίααε ἀεβηῖείς ἀπαπ-. 
ως νο. Ππαίηδας: πεαιιε {μἱς Ε.Εἱ «ΟΏΥεΙ- 
ἕ ποπίρας {Γισίζετα {επιρε/ζαίαπι απηἱ Ιηέετνα]]α 
ἕ ἀπσεγπεραπίωτ, Ἔαπι ἕεττα Βυπιίπυπα ἵποοπι- 
“ ροβεῖς εἰωνίῖ γαβαια εἴαε: πιμ]ία οὗ ρα]ιάςς 
ἑαπ[οτπηία, οσεπο αἶτο, {αἰευδις ἱπέταρί{οτῖς εί 

«6 (Υ]νΙς εγληί Ἱπου]ία. Ίπιο αἆ ρτοἀμοεπάος πηὶ-- 
ες {ες {τιέχας, αἆ ατίεπαι ου]έατα πα]]απα {αρρείς-- 
ἐς ρα: Ἱπβτυππεπέμπα, πυ]]α Γρίεηεῖα πιοολίπα: 
«6 πεαιε Ώπιες πιοζαπα ραίἱεδαίασ, πεαε αΏΠΙνεἵ-- 
«6 ΓΓῖαπα {επαρυς {επιεηέῖς βλέτα εχ(ρεξϊῖαδαί. Ομίά 
ἑ6 ϱ{ρο πηίτωπα, { απἰπια]ίαπι ολΓπῖδας υ{ {αποις 
«6 ργορίεΓ ΠΩΗΓΟΠΙ ΕΟ ΞΕΠΙΡΟΓΕ, αμο «οβηµΠι εἆε- 
«6 Ῥαευτ, εί οοτίεκ γοταδαίασ Ἠρηῖί, εί ϱΓΑΠΙΕΠ 
ἑ6 Ἱηνεπίτε νΊτεπα, αι ταάίσεπι αἱίου]ας Πετρα. 
ἑὁ {οτευηαέαπα ρυίοΡαίαΓ: οἱ γετο ρἰαπάεπι σι/- 
ἔ ε2Πεπί αἴαιε «οπιεά(Πεηί, Ρία: γο]ωρίαίε «ποΓος 
ἔ6 οἶτοα 4πετουπα ααιαπι αιί Ώρυπι ἀαχετιπε, 
ἐς φ{έ ἀαἰγεείη ΕΆΠΑ, πάΜΥ ΑΙ, ΠΗΙΥΙΕΕΥΠΦΗΕ ΑΡΡε]- 
ἐς Ίαηέες: Ώλης επίπα εἶας [αοι]1 {ε(Εἰνἰέλίοπι ιπ]- 
6 σαπι πογεταπί ΠοπΙπεθ, τε]ίᾳυια οπιΏία ροτίυί- 
ἔ6 Ῥαεοπίς ας (τί ῬΡ]επα εταπί. Ὑο5 αιίεπι 

.Ε ἆ 



ο ὃ πλ λο σα κυο κ ο. 

ὅ ποῶς νιῶ τή λύοσι κο] Ἡς οἴσροο ἆγει «πθὸς µιαιφονίαν, οἷς τοσαῦτα 
 φείεσι τ ἀναγχοίων» τή χοταψόὐδεῷε τῆς γῆς ὡς πθέφειν μὴ ὃιωα-- 
« μλύης, ή τμ 9εσμοφόρον ἀσίοῖτε Δήμητραν, καὶ τὸν ἡμερίδίω κο 

ὅ µειλίχιον αἰαωύετε Διόνυσν, ὡς ἐχ ἱχφωα «θὰ τάτων λαμβάνοντες : 
« Φξχ. αἰδειβε τὴς ἡμέρες πφρποὺς αἵματι καὶ Φόνω µιγνύοτες;  λλὰ 

ὅ Δρόχοΐίι αγρίῆς χφλᾶτε καὶ “οαρδάλεις κα λέοᾶς, αὐτοὶ δὲ µιαι- 
ὅ φοῖτε εἰς ὠμότητι χφταλιπόντες ὀκένοις Φόδέν ὀκείνοις μὺ }ὸ ὁ 
Ἡ Φόνος φεοφὴ, ὑμῖν δὲ ὄψον ζὸ9.᾽ 

Υ. Οὐ ὸ δι λέοπίς }ε ἀμυνόμηροι ὶ λύκης ἐῶίομῶμ, λλλὼ ζῦτα 
μῥ ἐῶ τὸ δὲ αολασῆ, καὶ χειροήθη, καὶ ἄκεντροι, καὶ νωδὸ «σθὺς τὸ 

«Φαχεῖν, συλλαμξάνοντες, Ἀποκτινύομημ; ὢ νὴ Δία κοὶ χάλλες ἕνεχα, κο 
λοΐβµτος ἡ Φύσις ἔοικεν «ξενε[κεν. Ὅμοιο ὡς εἴπο Ἡ Νᾶλον ὁρῶν πληµ-- 
μυρᾶνα, κ 7 χώρου ἐμπιπλῶα φονίµε ὢ χφρποφόρα ῥεύμαῖος, μὴ τᾶτο 
Φαυμάζοι Ὦ «Φφερομβῤε τὸ φυπάλµιον, καὶ εὔχαεπον . ἡμεεωτάτων κὶ βιω- 
Φελεκάτων καρπῶν, λλλὰ ἰδών πε κ) κροκόδειλον ὀννηχόμλρον, ὶ ἀασίδα 

/ λ / 2/ ο λ ο / ἡ »/ χαζασυρομδῥίω, καὶ μύας ἄγθια ζδα κ) µιαρὸὶ, ταύτας λέγοι τὼς αἰτίας 
ἳ µέμψεως καὶ Ὁὁ τῷ πεάγµατος ἀνά[κης ἢ νὴ Δία Ἡ γἱῶ ταύτίω καὶ ἳ 
ἄρερων Ὑποολέψας ἐμπεπλησμένην ἡμέεων χαρπῶν ὢ [βείθασαν ἀτουχόων, 

ατα μηη Ἰροα ο μπα ο, 
δα αααιὰ, αλάοε ον, ὁμς μι κ αυριο πμ ο 

εχεετρίαπα εῆε ραίεπῃ. 
Ο. 1. μνίας] µύας Ἑ.. 6. πες, φαοᾶ ρυα{εταπῃ, 

ἔ ααοπιοάο πωπς ταδίες αααράαπι εί α.Ἠτιις ασῖί αἆ 
ἔέ οα.άες {οε]εταῖας, ἵη ΕΑΠίΑ τεταπα πεοε[αγίατιπα 
ἕς αὐυπάαητία ὃ Οασ ἔειταπι πιεπάλεῖο ϱΓαναίῖ5, 
ἕ τλησιαπι αἶετε νο αι πεσιεαξὸ ους Ἱιερὶ- 
ἔὁ εταπα Όετετεπι Ἱπριε οβεπάϊεῖς, οι ἸΜαπίιε- 
ἔεταπα εἰ Όοππεπι ας «οπέυππε]ῖα αθῃεῖεῖς Ῥας- 
ἕό εἨαπα, αέ ποπ {ες γο αἳ 1] αοοίρετε ῥί 
« νοίς ρεταῖῖς ὃ Νοπ ριάςί πηῖεες {Γαόχας Ο11ΠΙ 
ἕ απριίπε εἲ σαάε παίζετε ὃ Ώαςοπες, ραπίῃε- 
ἕέ τας, Ίεοπες, ἆμπι βεν]εία. αοοιήαεῖς, 1ρίι ἱπεετίπα 
ἔ6 Ιπιρτοδίς «αάϊδις οοταπι Εετῖταςί πΙλῖ] οεά1εῖς ; 
ἔ αι1ρρε Ἡς εα απἰηα]ία αἴπιεπευτη, νο οῬίο- 
6 παπι νοῬίς ριία(ῖς.”” 

ΠΠ. Νοηπ επῖπι Ίεοπες εί Ίαρος, 6οταπι υ]ά 
ἱπ]ατίας, νοτατηυς: {εὰ Πὶ5 οπι{ῇ5, ἵπποςια, ππαη-- 
{αεία, εε {Ιπια]ῖς ἀεηεριίαιε αἆ Ἰάεπάαπι σᾱ- 
τεπεῖα Ιπεεγβοίπιας: Ύὐ ππεµετεί]ε ρι]οἩγϊειά[-- 
ηὶς γεπιβαεϊίααε ρταίία ν]ἀεξα παίυτα ρτοάικίῇς. 
Ας Ρρετίπάε Γαεΐπιις, ας {1 αἱ εχιπάἀληίεπα ϱεΓ- 
πηεης Νί]απι, α 41ο ἔεττα Ιπιρ]εαίατ σεπΙζαὈΗΙ1 ας 
{τρί{ετο Βποτε, ποῦ αἀπιίτείιγ εἶις νίπι {οεειῃ-- 
ἆαπι ππϊ(πηαγπη ας νυἱτα υ]ΗΠππαταπα παάραπῃ : 
{εά Πουδί οτοςσοάι]απι Ἱπηαίατε, αμέ α[ρίάεπι ἆς-- 
νο]ν], πιατείααε γ]άεαι, {ετα οἳ ἵπιρυτα 6επετα 
μας νἱεαρεταείοπί «αιήῖα ρτοέεταί. Αα α ααῖς 
{ο]απι Ίος {εΙατεπιαὰς «εΓΠΕΠΦ πιαηίας(ῖς {Γασί-- 
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ἔπετα ἰχσοθλέψας “πε τοῖς ληίοις τούτοις, κα “νε πνὸς αἴρως σώχιω 
9 λίς) εν Ἡ 8 -- 
ἰδὼν καὶ ὀθμοάτίω, εἶτα ἀφεὶς ὀκένα καρποῦῶαι καὶ ληίζεῶς, µέμψοιτο 

ον λ ς ς: ν 9 / ΔΝ 

«δὶ πώτων. Γοιβτὸν ππ, Χ] λόφον ῥήτορος ὁρῶν ὂν δίκη ππνὶ καὶ σωυη- | » ΧΟΙ Λογον βήτορβς ος ο, η 
[ή κ 2 λλ / / 2 Ν / 3 / 

φορία πληθύοία  Φερόμλρον Όχι βοἡέαν κωδωων, ἢ νὴ Δία ἐλέγχω 
λ Ψ ε 

καὶ κατηγορία πολμηµάπων καὶ Ὑποδείξεων, ῥέοτα δὲ κοὶ «φερόμημον 
5χ ἁπλῶς 6ὔδὲ οσα, δλλ. ὑμάρ λε πολλοῖς, μᾶλλον δὲ ποντοδα.- 

ποῖς, εἰ ψυγὼς ὁμοίως πολλὰς κ) ποικίλα ζ Ἄ]σφόρας 0] ἀκθρωμόγων 
Ἀ 
η δκφζόντων, ἃς δὲ πεέψαι ολ μετωραλθν, Ἱ Ἡ ἡ Δία «φιθαῦναι οἱ 
ἡμερῶσαι κοὶ χοτωσῆσαι ἔτι παρὲς τῶτο τὴ σε άγματος, ὁρβν κο] 

μετοᾶν τὸ Φύλαιοω «ὃ αγώνισμα, Φραῤῥησής ὀκλέγων, ἂς χῳτιὼν ὁ λόγος 
συγκοτάύεγκε τῇ μη τῆς Φορᾷ», σιωεμπ εσέσας 9) παρολιὀ) σας τά 
λοιπῴ τῷ λόγε καὶ διμηγόρου πινὸς ὁρῶν. 
οδὓ. Αλ θδδὲν ἡμῶς δυσωπξ, οὐ χρόας ἀνθηρὸν εἶδος, οὐ Φφωνῖς 

ἐμμελᾶς «πιδονότης, οὐ ανεργία ψΨυχῆς, οὗ τὸ χαώρκον ὂψ δαίτη 
λ 2 ᾽ 3 ᾿ , . καὶ «ειήὸν ὃν σιωέσὰ τἶό ἀθλίων, Ἀλλὰ σαρχιδία μικροῦ χάρµ, ἀφαι- 

ρόάθα Ψυχῆς ἥλιον, Φῶς, τὸν τᾷ ία χρόνον, ἐφ ᾧ γέγοε κ) πέφυκε. 

ο.” αὔρας] Ῥιο Ἁγ]. εκ οοᾷϊοε {πο οἀϊά1τ: εἰ ρτοαν]έ 8ἱερῃ. Οοπ{οπίῖτ ποβετ (ο. Τ. Υ. Μες. Αποη, Ὑμ]ρο, 
ὥρας. Ἐτῖμβ σου ΠΠΠΙΕΠΙ ἵΠ σως. Τα η] αλά τε πῖτατη. 

Ο. 5. ὀρθάτην] ὀροθάγχην Αποῃ. Τ. Ὑ. ΜεΣ. ὀρθάκιν Ἑ.. ὀρθάκην Ο. 
ο). βοήθειαν] βωδᾳ Με. Βειῆς, 

Ὦ. ϱ. τὸ φύλαιον] τὸ κεφαλαιον εΏ εκ οοπ]εξίπτα αηποϊαίοταπη Τ, Υ. ποσά {4 Ρτοραπάνπι ο Πῃ Ῥιορβαπο, : α]ῑα 
οοπ]οένυτα ποξζϊοπάιπη βι Ρποσίρις εἰ {οτίο ἱερεπάνπι,----τᾶ σρώχματος τὸ κεφάλαιον καὶ ἀγωνίσμα, ὁρῶον κ) 
μῆρεῖν τὰς ἕνσεις παραῤῥησεις ἐκλέων. ΊΜεα οοπ]εέχυτα Ἰαο εἴῖ, » ὁραν κ) με]ρεῖν εἴτι φαῦλον ἔχει τὸ αγώνισµα----. 

Τ. 7. καὶ δυμηγόρη τινὸς ὁρῶν] Βἱ {πα Ἠανο {απί, ποη ἀπίίαπάνπα επ απίη Επὲ πονὶ Ιπ]ήαπι Ἐχοετρίΐ ἵποβοαίί 
Απιυ] ας ἀεροβ(1 α Πρτγατιο, 8ἱ οοτταρία {ιηΐ, {οτίε τα οοττῖραπίας, καὶ τη τοῦ δημηγορικοῦ γένὰς όρμη. 

Ῥοβίπεππιαπα ααϊάεπι ρτο ὁρῶν αἀξετιπί Αποη. Τ. Ψ. Χγ]απάετ βε]]ατη, Ίαουπα Ιπάϊοσπι, 1,ΑἰΠ]9 αρρο- 
{α1ε, 

Ὦ. ο. καθάριο] Ἠος Ίαπι 9ἱερΏ, νο]αί ; 

ας γείετίαπι, Εοείαπιαιςε {ρῖςῖς, ἀΠρίςῖεης ἀείηάε 
ἵη {ερείε 188α οἱ αγΜζαπι αυέ οτοῦαηςῃες, {ασιπι 
οπή] Ιεζίοπε, Πας Ἱπουίε. Οπίά, { αιἱς 
οΓγα{ίοηπεπι γηετοτῖφ ἵη Ἰμάϊοίο 2ο ραϊτοςϊηῖο {εη- 
Πατ {εττὶ αἆ ἀερι]βοπεπ ρεγίου]{, αιέ ἀεπιοπίία- 
Ποπεια εξ οοαρμεἱοπαπι {ροίπογυπη, αμα; ποῦ Ππῃ- 
Ρίζες, πεαιε τεπι]ίες Ἱποίτατα βυαῖ, πια]εῖς {- 
πμ] πιοεῖδας γατίογαπα απίπποτυπα Ἰωβτιόχα, εί 
Ἰηφεηίοτωπα, ας ἀϊγετίις {απέ αιά]τοτίοις ἡμά]ς]-- 
Ῥμίνε, αμέ εχοϊίπἀῖς απέ ππυίαμάϊ, ουέ εἰίαπη 
Ῥοοάρ ἀίαυς {εάαηάϊς: οπι{ῇ1ς 1Η, πεαιε τε- 

εἰ πιπο ργαὈυϊί Ὑεπεί. Ὑπἱρο, κααρόν, 

Ρυέαης αἩέ πιεξῖεης ορεΓᾶπι ἱπιρομίαπῃ, αἴᾳμο «Οη- 
(εητίοπίς πιασηἰτμάίπεπι, αἰίαια νοςβι]ὰ Πο 
τεᾶε ρτο]αία εχοετραῖ, αὐά ἰπῖετ οΓαίϊοηῖ5 ἵπῃ- 
Ρείυπι εἶαρία {απε: εοφιιε Ποπαίπα ΟΓΦ{ΟΓεΠ} {ρ[απα 
γΙεαρετετὸ 3 

Ιν. βεά πίΒ!] ποὺίς νεγεουπάίαπι πουμε, Ώοῃ 
οοἷοτ βοτίθις εΓίΛῃΦ, Ποπ γουῖ οοΠοίηηα Γααν]- 
(25 ΠΟΠ {0]ΕΓΕα, πΟΏ ΡΗΓΙΕ29 ἵπ γ]έζα, πο {αππ]α 
Ργιάεηεία ποἰ{εγοτωα απίπιαΙαπα: εχίριια: «Άζ- 
ουἷα ργαίία {ροβαπιις Π]ογυπα αΠίπιας Ρο]ε, Ίος 
εἰ νίία (επιροτε 5 ἆμπι παίοετεηίιτ ἀε[βπαῖο. 



3ο πολο σταρ κο 

Εἶτι ἂς Φέγεται καὶ διέτεεσε Φφωνὼς ἀνάρθρως 1) δοχοῦμΏμ, οὐ “αρ- 
αιτήσἁς καὶ δεήσἀς κοὶ Φιχοαιολογίας ἐχάσε, λέγοντος, -' Οὐ παρατᾶµαή 

«σα τὼ ἀναάγχίω, Ῥλλὸ τὺ ὕθριν ἵνα Φάγης, Ὑπόκτευον ἴνα δὲ 
« ᾖδιον φάγης, µή µε ἀναίρει. Ώ τῆς ὠμότητο" δενὸν μύ ὅοι κοὶ 

πεμθρίω ἰδῖν τρώπεζαν ανθρώπων “Ὁλουσίων νεκροχόσµοιο χρωμλῤων 
μαγεοις κοὶ ὀψοποοῖς δενότερον δὲ Ἀπεκομιζομηῥίω «λέοα τὸ 
λειπόμλμα αἴθ βεορωμῆῥων Ὅοιν σἐχομῶ ταῦτα µάτίω ἀπέλανεν ἕτεροι 
δὲ Φειδόμᾶμοι ὃν «οδατελέντων, οἷχ ἐῶσ τέµνευ Θὐδὲ κοπικόήιευ παρ- 
αιτάμΆμα κρέα, ζώντων δὲ Οὐκἐφίσων. 

έ. ᾿Αλ γε, παρελήφαμΏυ ἀκείνουο λέγεω τοὺς ἄνδρας, ἂρ- 

χίω ἔχει τὶὼ Φύσν. Ὅτ φλδὺ 6ὅχ ἔπν ανθρώπῳ χοπὸ Φύσιν τὸ σαρ- 

χοφαγεῖ, «Φθῶτον μζὸ Ἀπὸ Ὁν σωμάτων δηλοῦται τῆς καπισκόωῆς. 
Οὐδεὶ 3ὸ ἔοικε τὸ ἀνθρώπου σῶμα ἡν ο σαρκοφαγίᾳ γεγονότων, οὐ 
γρυπότης χείλους, 6ὔχ. ὀξύτης ὄνυχος, οὐ τρουλύτης ὀδόγτων «φξόσεῳ, οὐ 
χοιλίας ὄὐτονία καὶ πνεύματος ερμότης, τεέψαι καὶ καἹεργασωῶς δυνα]ὴ 
τὸ βαρὺ καὶ κρεῶδες λλλ) αὐτόδεν ἡ Φύσο τῇ λειότητ τἴν ὀδόντων, καὶ 

005 

τῇ συικρότητ τὰ όματος, κο τῇ µαλακότηπ τῆς γλώσσῃς, κ) τῇ «τὸν 
σέψιν ἀμθλύτηπ τ “ογεύματος, οξόμνυ:) 7 σαρχοφαγίαν. Εὴ δὲ λέγεις | 
πεφυχέναι σεαυτὸν ο) τοιαύτίω ἐδωδίμὶ, ὃ β4λὰ Φαγεῷν, «Φβῶτον αὐτὸς 

διέτρεσε] Μα]ϊπα διέτρισε επι ΒίερΗ. εἰ Βεϊής, 
ἀναίρει] Ἐεαιῖτο τιµώρει, νε] αἰκίζε, γε] Επηϊ]ς, 

παραιτούµενα κρία] Ῥοτίε σαραιτόµενοι νεκρᾶ----. 
Αλλ᾽ ὤγε, «σαρειλήφαμεν] Ῥτουαδ]ϊίες Ἐεἰῆκῖας οοτεῖρ]{, Αλλ’ ἄγε, σκοπῶμεν ὤγε σαρειλήφαµεν----. 

αι ή 

ατη η 

δν 
6. 
3. 
4. 

Ὠεϊπάε «ας επαϊεεαΠε 6 Υοοςδ, Ριίαπ]ας ἱπάϊ[- 
εἰπέϊας ε[ε, ποπ ἀεργεςλίίοπες Πηρι]οτιπῃ, ΠΟΠ 
οὑτε[χαείοπες, αονῖ5 εοζυπῃ ἀἰοεπίε; “ὁ Νοη ἆε- 
ἕ6 ρτεσοΓ, { πεοεββίας ἴε οορίε, Ιπ]ωτίαπι ἀερίς- 
εέ ος: ἰπεετβςε μέ οἴδαπι Ἠαῦεας, πο] Ιπέεγῃοετε 
6 με {ωαγίας εἶαφ.”. Ῥτοῖ ογιἀεΠίατεια Ἰ Αίτοκ 
αυ]άεπι εβ τες, γ]άετε αβρροΠίαπι Ἠοππίπὶ ἁῑνια 
πιεπίαπη, ααἰ, «οφις υίλέαΓ εἰ οὑίοπίοταπι «οη- 
ἀϊτοτίριας εοάεπι πιοάο 4ο ρο]πέτοτίρις. Α!το- 
εἴος, γίάετε {αὈ]αίαπι: Ρ]ατα επῖπι τε]αια {αηέ, 
αμαπι νά ππε γοταία: ετσο τε]ῖαια {ταβτα [απ 
Ιπίετεέϊα: εἴ οαπι αρροβτῖς αὐπιετίπέ, ποη {- 
ηυηί αἱίος «2ΓΠΏες τεςμίαί(ας {εἰπάετε, «μπι ΠΟΠ ρε- 

Ρετοετῖηέ υ]νῖς. 
Υ. Ὑεταπι εηίπανετο ἀαοοερίπιας Πΐος Ποπιίπες 

Ἆος ἀϊσετε, εἴαπι ςατηῖωπι Ἠοῦετε α παίµτα ΠΠ]- 
Ώωπι. Αί Ποπ α ποίυΓα Ποππίπεπα ος Ἠαδετε μέ 
ολἵΠες εἶαί, ῥτίπιπα Τρία οοτροτί Ἠαπηαηί ἀεπιοῃ-- 
Ώταί οοπβΗτµέίο. Ἀοι οἑἶδ πποιθ, ποῦ αηρμῖς 
4ουππεη αἀεβ, ποΏ ἀεηέίαπι α{ρετίζς, πο γεηίτῖς 
τοδις, Πο σαΐος {ρίτίεα5, 4ο {ωρίφετε εί ππμίατ 
Ροβῖέ «αΓΠεΑΠΙ πποἰεπι. θεά ]απα ἔωπα {ρία ἀεπάυπα 
Ἰνίίατε, οτἵς εχἰριϊταῖε, Πηριςς πιοἰ]εε, εἰ {ρ]-- 
τίς αἆ «οποεοᾶίοπεπι Ιπιδεςι]]εαίς, είαπι σαγη-- 
μπι εἶωτ. Όυμοά Π οοπίεπάίφ {ο παίαπι εΠε λἀ 
ος οἱθί ρεηις {απιεπάωπα, ρείπιαπι ἰά αιοἀ γῖ5 
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Ἀπόκτειωον' δλλ) αὐτὸς 9. σιαυτᾶ, μὴ χρησώμθμος χοπίδι, μηδὲ τυµ- 

πάνω ποὶ, μηδὲ «ελέκε λλλὰ, ὡς λύχοι χο] ἄρχτοι καὶ λέοντες αὐτοὶ 
ὡς ἐδίασι Φονεύεσιν, ἄνελε δήγµατι βοιῶῷ, ἢ σόµαπι σιῦ, ἢ ἄρνα ἢ λα- 
Φωὸν α]άῤῥηἕω, καὶ Φάγε «οθθσπεσὼν ἔτι ζῶντος, ὡς ὀκένα. Εἰ δὲ ἄνα- 
μδῥεις νεκρὸν ρέῷ-αι τὸ αἰῶόμλυον, κοὶ δυσωπεί σε πιαρῆσαν ψυχἰὼ 
ἀπελαιώεν τῆς σαρχὸς, ή «δὰ Φύσν ἐῶίες τὸ ἐμψυχον; 2 οὐσ 
ἄφψυχο ἄν πο Φάγοι κοὶ νεκρὸν οἷόν ὄδυ, λλὰ ἕψεσν, ὁπ]ῶσ, µετα- 
θάλλεσι αἱ πουρὸς κο) Φαρμάκων, λλοιοκῦτες καὶ τοέποντες καὶ σθευ- 
νύοῄες ἠδύσμασι µυρίοις τὸν Φφόνον, ἵνα ἡ γεῦσιο ὀξαπα]η)εῖσα «φεοσδέξη) 
τὸ λλλότριον. Καὶ τοι Ἰκέριέν γε τὸ τῇ Λάκωνος, ὃς ἰχφύδιον ὂν σαν- 

δοχείῳ «πιθιάμλρος, τῷ ππανδυκᾶ σιόωάσαι “παρέδωκεν᾽ αἰτοιῶώτος δὲ 

ἐκενε πυρὸ, καὶ ὄξος, καὶ ἔλαιον, - ᾿Αλλ εἰ πιῦτα ἔρχον, εἶπεν, - 6ὔχ 

«ἂν χ9ιὺ ἐπειάμίω. Ἡμεῖ ὃ ὅτως ὂν ᾧ μιακφόνω πευφῶμορ, ὧσε 
ὄψιον τὸ κρέας «φζδσαορεύομΏυ, εἶτα ὄψων «φεὸς αὐτὸ τὸ κθέας δεόρῖλα,. 
οναμινύήες ἔλαιων, οἵνον, μέλι, }άρον, ὄξος, ἠδύσμασι Συρκακοῖς, Αῄρα- 

θικοῖς, ὥσσερ ὄντως νεκρὸν ὀνπιφιαζοτεο. Καὶ }ὸ ἅτως αὐὴδ Ἀ]9λυ- 
Φέντων καὶ µαλαχλέντων καὶ τρόπο ππινὼ κρεοσαπέντων έργο ὕοι τ πέψη 

ο ροών] Βίο Ε. ᾱ, ὔεωει, Ρ. Τη. Ψαῖρο, τον, φμοά, αὲ Διῤροτιαν, Μες, ἵο τυιάη, Βα]πιαί, Ία τν- 
πάνω Υε] κοπώνω, πταϊατὶ νο]εῦαπί. 

Β. 1. ὡς ἐδίωσι] Τα οπηπες Ἠρεῖ, εχοερία εἀτῖοπε Οταοο-],αί. Ροβτετῃα, ἅ: {οἆ ας πμ] αιιξιοσϊ(αιῖ. Τ. 
ποπ, Μετ. ὧν. Μα]πι ὅσα ουπα Ἐεῖῆς, 

Β. 3. αἰόμενον] Ἠος αί γεταπῃ τεοερί α νατ. Ἰεᾶ. Ἑ. εἰ Ῥ. Ἠῖπο ἀερταναία Παχίΐ νεία ]εβῖο Α]ά. Βαΐ, Χγ]. Ε. 
6. Ὑεπεί. ἐβόμενον 4παπι ΘίερΗ. πιιίαν]{ 1η ἐῶιόμενον. 

Β./. ἔμψυχο] Ἐεϊθίας οοπ]οοίί ὤψυχον, ᾳαοά ποη Γ{Ποῖε αἆ οοπβ{ιεπάατη {επίεπίῖα ταίοπεπα, 4ο Ἠ]ο τε- 
ααἰπέατ, ἸΝοπάαπα νιάεο ρτουαΡ]]επα οοτγεξΙοπεπη, 

εετε, Τρία Ιπίεγβοε, Ιάαιε ἔμα [ο] ΟΡεΓᾶ, ΠΟ 
{εεείρίτα µέεῃς, Ποη πιλ]]εο, ποη {εομτὶ: {εὰ Ποιυε 
Παρί, υγῇ; εἰ Ίεοπες Ιρᾳ πεςλΠί 5 νοΓαΓε νο]ιπε, 

- 19 {α πιοτία Ῥονεπι, αυμέ οτε {Ἡεπι Πηεςᾶ, ΟΥεπΊας 
ααέ Ἱεροτεπι Ίτγαεης ἵη γίναπα εεβπιηυπι ἀῑτίρε, 
Πειί Πα [ετα. Βίπ εχίρεέχας ἆαπι πιοτίατατ 1ά 
αιοά {επᾶε, γετετίίαιε ργα/{επίεπι αηίπιαπι 6 «ΑΤΠΕ 
εχρε!]ετε; οί οοπίΓα ΠαἔµΓΑΠΙ εἆῑς Ἰά ααοά αηῖπια 
ε[ξ ρταάϊέωπι ὃ Ίπιο Πεπιο απίπια οαῄαπι εί ΠΙΟΓ- 
ἴαυπα απίπιαϊ| 1 εαῖς Πουε εί: εἰίκαπί, αῇαπε, 
ἱρηΐς εἰ οοπἀἰπιεηίογαπα ορε πημίαης, «πἀεπιαιε 
ππεάϊςαππεηέῖς Ιηπιπηετῖς απιουαπέως, τας 
ἀεοερίις αἱεηαπι αἱππεηέωπα αἀπαῖεαι, Ἐε νετο 

{οἴεαπι εβ Π]ιά Τ,αοοπῖδ, αι οαπῃ ἵπ «ἀιροπᾶ 
επι]Πεί ρἱ{εἴσι]απα, Ἰάαιε ολαροπί οοᾳεπάωπι {Γ4- 
ἁιάιΠει, αἴαιε αὖ εο ολ{ευπι, εί αοείαπᾳ, οἶεμπῃ- 
αυε ροβ]ατεέατ, «ΦΜά, παῖτ, απ { ἠήῤἾε ῥα- 
δεγεην ῥή/εεῖα εὐἰ/(εμι ὃ Ίο ααζεπα Ἱία Βαρίεοίας 
ΙπίεΓ «πες Πϊχαδ Ἱακυτίαπιιδ, μέ «ΆΓΡΕΠΙ οῬ/{οΠΙ1 
ποπηῖπε ἀἴρηεππυς: ἀείπὰς οὐ{οπίϊς Ιπάίσειηις α 
ἱρίαπι οοπιεπάαα «2ΙΠΕΠΙ, αἀπα]ίοεηίες οἶειπα, - 
ππε], νίπαπα, σατώπα, αοείπα, ατοπιαία Ὀγτίασα εἲ 
Αγαῦίσα, Ἠαιιά τετ, ας {1 ΓεγεΓα «αάαλγετ Ἠμπιί 
εοπάεπάµπα «οπάἴτεπιάδ, ἘἙλτεπίπι «Γης, (45 
εάίπιως, Ώος πιοάο ἀβιεηίες, επιο]]]τας, ἂς αιο- 
ἁλπιπιοάο Ρι(γείαξίας ἀῑββεί]ε εβ α οοποοξίοπε 
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κρατῆσαί καὶ αἱαχρατηείσης δὲ, δεινὼς βαρύτήᾶς ἐμποιᾶ κο νοσώδεις 
ἀπεψίας. | 

σ΄. Διοῤύης δὲ ὠμὸν Φαγὲν “πολύποιω ἐτόλμησν, ἵνα πμὺ Ἀ9, 

τῷ πυρὸς ὀκράλη χατερλασίαν αχ σἳ ἱερέων καὶ πολλῶν «ξιεσώτων 
αὐτὸν ἀνθρώπων, ἐγχφλυψάμᾶνθ” τῷ τείρωνι καὶ τῷ σόμαπι «θθσ- 

Φξρων τὸ κρέας  Ὑπὲρ ὑμὴμ, «Φπῶν, “. ἐνὼ «Φραραάλλομα| χο «ω69- 

 κυθωόύω”. Καλὺ, ὦ Ζεῦ, κἰνὼωον οὐ γλῥ ὡς Πελοπίδως «περ 
τῆς Θηοῶν ἐλάλλερίας, ἢ ὡς Αρμόδιος καὶ ᾿Αβισυγέίτων κπὲρ  ΑΦη- 

ναίων, «φθθεκυδιώόυσν ὁ «Φιλόσοφθ ὠμὰ «πολύποὶ αἱαμαχομᾶνθ, 
ἵνα τὸν (ον Ἀπονηριώση. Οὐ ποίνωω µόνον αἱ κρεωφαγίαι τοῖς σώµασι 
γόονται αδὰ Φφύσν, λλλὼ καὶ τὶς ψΨυρὼς «ὑπὸ «λησμωῆς καὶ κόρου 
σαχιώησιν « οἴνο 9 χο] σωρκῶν ἐμφοβίσιες σῶμα μὸῥ ἰωυρὸν σοίᾷσι 
ὅ κ ῥωμαλέο, Ψυχίὼ δὲ ἀθεέα." Καὶ να μὴ τοῖς ἀθληταῖς ἀπεχ- 
οοίνωμα/, συγγγρέα χρῶμαι «θαδείμασι. Τὰς }ὸ Βοιωτὴς ἡμᾶς οἱ ̓ Ατ- 
τχοὶ καὶ παχἒῖς καὶ ἀναιῶ ήτες κὶ ἠλιφίας, µάλικα Ἀ]ὶ τὰς ἀδιφανίας 
(ωθοσηγόρόυον. - Οὗτοι ὃ αὖ οὓς Κω) ὁ Μένανδρος, “ οἳ γνάβες ἔχμσιν 

«7. διακρατηδείσηςἹ Ἰιεσεπᾶιπι, διακρατησάσης οαπι 8ΙερΏ. οἳ Με. 
«1. ἑερέων καὶ σσολλὼν) Εοζίε, ἑταίρων καὶ ἄλλων----. 

«3. αροκινδυνεύω----Πελοπίδας] Ἱία Ἱπίετρυπχίπιυς. Ὑΐδο, προκωδυνεύω καλὸν---Πελοπίδας. Αα εβ νετροσαπι 
οοἱ]οσαί1ο ἵπ Ε,. Ὑεπεῖ. Ῥ. ασροκωδυνεύω καλὸν, οὗ γὰρ ὦ Ζεῦ, κίνδυνον, ὡς Πελοπίδας. . 

.ἐμφορήσιες] Βεοερὶ εκ Ε.. αἱ Ποπίουπα ἵπ Ἠἱρροσταίίθ ἀῑδιο: εοάεπα {επάϊί Ὑεπεί. Ρ. ἐμφοήσεις, Ὑμ]ρο, 
ἐμφορήσεις. 

: Οὗτοι----ἔοικεν] Μίτα εατοαία Αάχοταπι ἀῑέχα ἀϊβίηχί, αποβά Ποι]{. Οὗτοι δὶ αὖ σῦς τηιίαπά στη οµπι Μεα, 
ἵη Βοιωτία σῦς ; εἴ Ίοσπβ {οτίε Πο τεβηρεπάιθ, Καὶ Πίνδαρος “ Γνῶναι τ ἔπειτ ἀρχαῖον ὄνειδος αἆλα----δέσι 
« λόγοις εἰ Φεύγομεν Βοιωτίαν Ὕν.' Καὶ ὁ Μένωνδρος, “' Οἱ γνάδης ἔχωσι.' Καὶ γὰρ ' Αὐγὴ (νεὶ αὐτὸ) ἔηρὴ 
«.ψυχὴ σοφωτάτη, κατα τὸν Ἡράκλεντον, ἔοικεν. Τηΐετ παο εἲ Οἱ σίδοι---νι]δο Ἱπίεη] εόχαπα εβ, γνὠναί τ 
ἔπειτα' αποὰ ἀε]ενίππας οαπι (α. εἰ Ψεπεῖ. 

4 

: 5 ΌΌω οι 

(αδῖρϱῖ. Οµωϊπείίαπι {αρεγαία νἱ «οπςοβ]ομίφ «αἵ-  Πιοάο ΡΓ2ΕίΕΓ ηλέΙΓΑΠῃ οογροτίρυς πο[τὶ αοοἰἆμηξ, 
ηες, οΓμάϊζαίες Γ2πιεη ππο]εβία» σίσπιηξ. 

ΥΠ... Ὠϊορεπες γετο οταἆιπι ρο]γραπι γοτατε 
{αβίπαῖες ας απιο]ίτεεατ «οη{εΚίοπεπα, ας Ιρηίΐς 
οὐ{οηῖα «οπΠεῖε: εἰ [απιϊ]ατίοις πια]είαμε αἰῑίς 
εἰτομπιβαηείδις, εαρυῖ ρα]]ίο γεῖαης, ΡοΙγραππᾳμε 
οτΙ αἀπιονεης, Ώγο υοδίς, Ἱπαιῖε, εζο ππε βεγίςιίο 
οὐ[ίείο. Ῥγοεείαταπη, πιεμετε]ε, ρετῖομ]ωπη | {εἰ]ίςεε 
με Ῥε]ορίάας το Τ Πεῦαπογιπα, Ἡαιπποάίας, εἰ Α- 
ττορίτοη ρτο Αἰπεπίεηβυπα Πδετιαίε, ἵε Ρ]ή]ο- 
{ορΏις αάνετίαφ οΓιάμπι ρο]γριπι ἀεοετιανίε, έ 
γίταπι Ἠωπηαηαπα εετατεῖ. ΆῬοττο «αΓΠίΦ ε[α6 ΏΟΠ 

{εά (βΕιείαίεπι εἴίαπι οταΠίεπιαε ΙπρεπεΓαηῖ, 
ἐς {παπι επίπῃ εἰ ολγηίωπη ε{ᾳς, ο«οἵρυ5 αμ]άεπα Το- 
ες Ῥμβαπῃ γα[άμππαιιε {αοἴαηέ, οΠίπιοῬ ααίεπα Ἠεβε- 
ἔ6 εαη:. Ας πε αἰπ]είᾳ5 αἀάμεεπάο οβεπάαπι, μίας 
οορηαεῖς εχεπηρ]. Αεοί Ῥαοίος πος οΓαῇον, 
Πιρίάος, Πο]ιάος πιαχῖπιε οὗ Υοτας]εαέεπι ο μα 
γεγυπέ, αΐαιιε αἆεο {με». Ῥϊπαατί ἀῑέχαπι ε 

ἸΜΝοίσερ ἀεϊπάε νείιθ ορρτοτίαπα 
Άπ γετε Πιρίαπιας, Βοροίίαπῃ {πεπ. 

Μεπαπάει ἵεπι 4ε Βαεοείΐς ἀῑςῖε, 
----“πιπαπάϊρι]ας Παῦεπί, 
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Καὶ ὁ Πήδαρος, « Γινῶναί τ' ἐπψτι. Αὐγῇ ξηῇ ψΨυχὴ σφωπίτη, κ 

τὸν Ἡρόκλετον, ἔοικο. Οἱ πίδοι κεωῶέντες ἠχθσι, όμομοι δὲ πλήεὰς, 

ἐχ ἁπαχούεα ταῖς πληγαῖς αἴν χαλκωμάπων τὸ λεβὰ τὰς Ψόφες ὂν 

ς χύχλῳ Ἀ[οιδίδωσν, ἄχειε οὗ ἐμφροίξῃ αἱ τυβλώση τῇ χλΕὶ τῆς πληγῆς 
«ριφερομλύης οπιλαμξανόμηνθ” ὀφθαλμὸς ὑγρᾶ πλεονάσαντος ἀνα- 
πληῶεὶς, μαραυγεῖ κοὶ ατονᾶ «φθὺς τὸ οἰκεῖον ἔθγον τὸν ἥλιον δ αέρος 

ὑγρᾶ καὶ πλήθες ἀναθυμιάσων ἀπέδων ἀθρήσαντες, οὐ κο)αρὸν, Φὗδὲ 

λαμπρὸν, δλλὰ [ύδιον κοὶ αχλυώδι ὃ ὀλιφαίοιςι ταῖς αὐγαῖς ὁρώμῶμ. 

Οὕτω δὶ κοὺ 29) σώματος Φολερᾶ καὶ Ἀ]6χόρου, κ) βαρυνομὴῤε τροφᾶῖς 
οο6 ἀσυμφύλαις, «ύᾶσα ανάγκη τὸ γάνωμα τῆς ψυχῆς καὶ τὸ Φέγίος ἀμ-- 

θλύτήζι κοὶ σύγ-ωσιν ἔχει, καὶ πλανάαι κοὶ Φέρεβ αμ, «ξὺε τὸ λεβὰ 
καὶ δυσ)εώρηπα τέλη εό «οβαγμότων αὐγίὼ χο τόνον οὐχ ἐχούσης. 

ζ’. Χωρὶς δὲ τώτων ὁ «οθὸς Φιλανθρωπίαν ἐθισυὸς κα δυκέῖ Φαυμασὺν 
3): ής ὴὸ ἂν ἀδικήσέεν ἄνθρωπο, ὅτω «φθὺς Ῥλλότεια ὢ ἀσύμφυλα δια- 
κείµἆρος κ ποάως καὶ Φιλανθρώπως, ᾿Ἐμνήῶην Ὁ τείτίω ἡμέρω διαλε- 

φόμΏμος, τὸ τᾶ Ἐενοκράτες, καὶ ὅπ ᾿Αθηναῖοι τῷ ζῶντι Ὑ κειὸν ὀκδείροντι 
5 δίκην ἐπέθηκφω. Οὐκ ἔσι 3, ἅμαι, χέίεων ὁ ζδιζα βασωνίζων  παραφεμΏ]ύε 

Ε. ]. σίδο] Αάάεπάαπι κενοὶ, Ἡί νετῖι Ἁγ]. εἴ πιοπαῖί Με». 
Ε. τ. τῆς πληγηε] Αἀάεπάππα τὶς, αποἀ ο Αππϊιαάίπεπι νοστ]α τῆς οπιϊβ απ ν]άείατ ΕαἴΠε α Ποτατι]ς. 

Ε. 4. σλήθης] «ολόρης, Μεζ. 
Ε. {. ὠθήσαντες] δὶο Ἐ. Ῥ. Ἁγ|. Ὑπ]ρο, ἀλροίσαντες. 

 Ἐ. ο, ἐπιλαμβανόμενος] Όατη Ε. εἰ Ἁγ|. αἆ απἰοοεἀεπίία τεῖω]ῖ, να]σο {εφ αεπῖραθ }απόχαπα, 

Δ. 5. ἀλλότρια κα] Ἰπίες ἆμας Ίχα νους» πιεάῖα να]ρο Ἱερεραίας, κακὰ, 4πατη ἀε]ενῖ ουπα (, εἰ Ψεπεί. ΠΠΟΠΙΕ- 
ταῖ Ἰἴεπι Ἐε]ῆς. 

Α. 5. Ἀακείμενος κα] Ῥτίις αἱ εἰ πεοεβατίαπι αἆ {επίεπίίαπη, εἳ νασίαι Ιεξτιοπῖ» ἵπβατ ππεπιοταίαπι ἃ δίεριαπο, 
τοοερί Ίοοο Υα]ρα!1 Αα κείμενο. Ῥοβετῖας ἀε]επάππι. 

Ῥεουπάιπι Ἠετας]ίέαπα, απέπια [εεα ε[[; οβείσια αἲ- 
Φμε [αβίεπί[ηπα υἱάείμγ. ἷά 4ποαφμε «οπίζας, ναία 
γαευια πι Ρρυ]ίλητατ {οπίζαπι τεάάετε, ἱπιρ]εία 
οὑπιμίείοετε. Έπεα γαία Ἰ6 νοςεπι ἴπ οτθεπι 
ἀϊάμπε, ηῖα ααῖς Ιπ]εξία πιαπα οὕτωτεί 2ἴαιμε Ιπλῖ- 
Φεαί, Όλοι] εἴἶαπι Ἠμππογε οοςαραξυς 2Ὀαπάρητε 
Ἠερείεῖε, εί οβείαπα {απ ἔαοετε πεφυῖε, Ῥο]επα 
Ρετ αξτεπι Ἠυπηίάμπα, γαρογυππαιε πιω] εμάίπεπι 
ετιάοταπα Ιπίμεηίες, ποπ Ρυτωπι αυ: {ρ]επάϊάωπι, 
{εἆ οὑίουτωπι εί εαἱσιποίαπι ἀμδίοφιε Ἱωπιίπε 
εοη{ρἰείπιας. Ιω Ρτοίεξο εείαπι ἵη «ΟΓΡΟΓΕ Τ6- 
Ρ]είο εί εατοιάο, αἱεπϊ(αιε οἶδί ϱΓΑΥΑίο οπιΠίπο 

νο].. Υ. 

πεσε[ε εί Γ{ρ]επάοτεπι απῖπηϊ Ἱμοφπιαιε τδέαπάϊ, 
αίαιε οοπευτρατί γαρατίαιε, αµαπῃ αἆ οεγηεηάος 
πι]ημίος ας Ρρετοερει ἀῑβιεί]ες τεταπι Ππες πἰλ!] εἰ 
Πε αομπι]ηῖς αἴηιε γἱτίαπι. 

ΥΠ. Ῥταίετεα νετο, ααῑδ ΠποΏ ππαχϊπιϊ [αοῖαί 
2ά(αε[αελίοπεπι αἆ Ἠωπιαπίελίεπι ὃ αιῖ επίπι {ὰ 
Ρεπίσπε εί Ἠωπιαηίτες αβεξχας απίπιο αἆ αἰ]επα εί 
ηοη «οσηα{α ΠΡ, Ποπιίπειπα Ἰάαεδ Νιάαβετεῖης 
ἀϊΠετεης, πιεηέίοπεπι {δεί Χεποοταίίδ: εἰ «οπι- 
πιεπιοταγἰ, ΑεΠεπίεηίες ρα:ῃαπι αὓ «ο οχερί{ε, αἱ 
νίνο ατεῖί ρε]]επι ἀείταχεται. Νοη εβ απίειης 
Ρυίο, γίνωπι έοτᾳµεῃς ἀείετίος εο αἱ Ιπίεγβοῖε. 



34 Ποκθιχ τ αρ ο χςλ. 

τὸ ἕῇν καὶ «φονεύοτο». ᾿Αλλὰ μᾶλλον, ὧς ἔοικε, αν «ἴδὸὰ σιωωή)έαν ἡ 

ἡδ αδὰ Φύσν αἰδωόμεαι. Καὶ πεῦτι μθὸ ὀκᾶ κομότερον ἔλεγο' ὁ 
δὲ μεγάλίω καὶ μυσηρκώδῃ κοὶ ἄπισον ἀνοράσι δειλοῖς, ᾗ Φηῶν ὁ Πλά- 

των, κοὶ Φνητὰ Φρωᾶσν, ρχίὼ τὸ δόγματος, ὀκνῶ μῥ ο]ὶ τὸ λόγω 
κωξώ, ὥασερ ναῦν ὂν χειμῶνι ναύκληρος, ἢ μηχανἰιὼ αἲρει ποιητικὸς ανὴρ 

ὃν ὀεάτεῳ σκἱωῖς «Ἐιφερομλῤης. Οὐ χβεον ο]: ἴσως ) «θλανακεβσιῶς 
καὶ «πθλαναφωνῆσαι τὰ τὸ Ἐμπεδυλλέας 2λληγορᾶ δ. ὀνπιῶω πὸὶς 
Ψυγὰς, ὅτι «Ρόνων χοὶ [βεώσεως συρκῶν καὶ λληλοφαγίας δίκίω ἠνεσαι 
σώµασι 9νητοῖς ὀφδέδετα. Καΐτοι δυκὲι παλαιότερος ὁδιχ ὁ λόγος )) 
Τὼ δὲ «θὶ τὸν Διόνυσο µεμυθόυμθύα πάθη τὸ αἱαμελισμᾶ, καὶ τὸ 
Των ἐπ᾽ αὐτὸν τολμήμαζα, γευσαμΆῥων  Φόνε, χολάσὲς τε πάτων 
κο] χερουνώσἀς, ἀνηγμλος δι μῦθος εἰς τὼ παλιγλυεσίαν τὸ 9 ὂν 

ἡμῖν ἄλοον καὶ ἄτακτον ὶ βίαιον, οὐ ἠεῖον Ἀλλὼ δαιμονικὸν, οἱ παλαιοὶ 

Τιτᾶνας ὠνόμασων, καὶ τῶτό ὅδι χολαζομλῤε κο δίκίω διδόντος. 

. αἴρει] 8ἱο Ίαπι Ἁγ]. τοεερεταί: Μίαρμαπις Ποπ οοπ]εοῖέ, οἵ εχμίρεπί Βελοίῖ. Αποπ. Τ. . Β. Ὑπἱρο, ἐρεῖ. Ῥ.ό 
Β, 8. ἐνταῦθα] Βι{ρίοος Ίοσσπα Ἐπιρεάος]ϊφ α Ῥ]αίατοπο αἰ]αίμπα, αὉ Εκεετρίοτε οπαίαπα Εαϊ[ς. 
Ο. 4. τῇ φόνε] Ὑπ]σο, τε τῶ φόνω. ΤὨε]ενί τε ου] 6. 

0.4 
ς.ό 

. ὠνηγμένος] Ῥταετοπά ατα υἱάείας ἠνιγμένος οπτη Τ. Με, Ῥεϊῆς, Νες ἵαπιεῃ τεῖρετο απ{ας {1πι. 
«6. κα) τοῦτό----διδόηος] Ῥοτίε, τοῦτό ἔσι, κολαζομένους καὶ δίκην τένοντας. Ὑυ]ί επῖπι Τιτᾶνας ἀῑοῖ α τίνειν. 

δεά πΙπαίτωπα πιαρῖς ε. {εηέίπιας «ια; εοπ/αε(αάἰπί, 
αὐλπι οὐ παίέιτα τεριρπαηπί, ἸΠπίάμπι αυίεπι 
ΠΟβΓΦΕ ορ]π]οπῖς, πιᾷσηυπα Π]]ιά εί {οτί παγ{εεΓ1 
σειπιαπιπι, Ισηαν]ίααε, Ἡί αἲί Ρ]αϊο, εί πιοτία]ία 
{αριεπεῖοις Ἱπογεάιδ]]ε, εαμ]άεπα νΙΧ αμἀεο γετοῖς 
Ἀίείησετε: ἔλπαᾶπι ουπα πανΙπα ἵη {επιρεβαίε ρι- 
Ῥεγηαίος {οτααεί, αυξ ἵη ἴΠεαίτο {οεπα εἰτουπιαρί- 
(2{4, πιαςΒίπαπα {ο]]{ε ροξε.. Ταπιεη πΙΙ] ουίαε, 
αυο παῖπις Ἐπιρεάος]εαπι {εηέεπίῖαπα ργοσςπι Ίοςο 
Ριαεοῖπαπι. Όιοά επίπι ποβτα αηῖπια πιοτία]ρις 
εοτροτίθις {απίέ ἠΗραία, 1ά 19 ΙπίεγρτείαίαΣ, ααοά 

Ραπας «55 οπράϊωππ εἰ ε[ας ολγηῖαπα ρεμάαπε. Όιση-- 
«94 υ2Πι Ώσο αμἶάεπι {επεεηέία γτάείιτ εΠε απεἰαμῖος, 
Ό μα: επίπι {αδυ]α; Γεγαπέασ 4ε Βασς]ο πιεπιργαξίπα 
ἀήοετρίο, εέ αια: αἀνετίας ευπι οοπαί Ππε ΄Γίτα- 
ηε», υίαε συ{ἑλγετίηϊ «π{Ι «Ἀάανετ, ριπίτίαιε εί 
Εα]παιπῖοις. 1δ1 ρετίοετίης, {εγπιο εδ αι αἆ πονος 
τείετέαΓ παϊα]ες, {εοιπάμπιααε οτίἁπ. ἉἙτιίαπι 
εηίπι ἵπ ποὈίς απίπια {αομ]έαίεπι, Ιποοπιροβίαπι 
εαπα εί γΙο]εηπίαπα, ποπ ἀϊνίπαπη, {εἆ α σεπῖο ΡΙΟ- 
{εέχαπι, νείετες ΄ΓΙέαηας αρρεανετιπί, τά ε[ὲ ρα-- 
ΠΑΠΙ ἁαηίες. 
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ΔΟΡΟΣ Β. 

ΓΕ ο Αα ο αχ] 

Ρ Ἑ 

«ΑΕΚΕΝΙΤΟὉὙἜΜ Ε5Ὀ. 

ΟΚΑ΄ΤΙΟ ΡΟΒΤΕΕΙΟΕ. 

/ ν 4/ / / ο» «ε / 
α. | ο τὸ ἕωλα Ὦ σαρχοφαγίας «ᾳεοσφατες ἡμᾶς ὁ λόγος «οι- 

ω ν / Ν / / 1 νι οον 
Χφλεί ταῖς τε Φιανοίαις κ) «οθθθυμίαις ωέῶς. Χαλεπὸν Ὦ 0, 

Φ / 5/ / / αν 5 | ν λ / 

ώασ εθ Καάτων εφησε, λέγειν (σσθὺς }5σρας ωτα μη εχθ8σας το πεποτα/ 
/ φ ς / »Ν ) / 3 / κ ὁ Ὁ συνηλείας χυχεὼν, ὥασερ ὁ ὁ Κίρκης ὡδίας ὀδιύας κυχεὼν ἁπάᾶι, τε 

/ ν Δ . 3 2 / ω / ε ] / 
9 0ᾶς Τε πι το αγκι»ρ»ν ὀκοαάλλεμ) Της σαρχοφαγίας ως έµμπεπλησυ.ενων 

Ἐ. τ. ὁ τῆς Κέρκης ὦδ. ὁδ. κυκεὼν] ΟπιΙΗ1: Ε. εἰ (απε ἀείεαπι, αἲ Ἱπίετρτείαππεπέατη, ἱάατε πια] Πα Ὀίέαπι, 6 τπας- 
δῖπε Ιη ογαἵοηετη ΙπνεΒαπῃ. Τίααπε Ἰοσατα τεβηραπη----συνηδείας κυκεῶν, ὥσπερ ἀἁπάτης καὺ γοητείας καὶ 

ον ο Πεχαπιείτατη {οεῖς, Ὠδίνας ὀδύνας κυκεὼν ἁπάτης τε Ὑόους τε. Ιίααυς εί γετίῖῖ εί εἀῑάΙί 

Ε. ο. ἰμπυκλησμέων] Μαϊΐπι ἱμπεκλεγμένν, αὔπι Βἰορᾶ. 

1. ΤὮ ΑΤΙΟ πος Ποτίαευτ, ιέ τεοεηέῖριις αἱαοτί-  {μάϊπϊς ἴ]]ε ε ναΓῖ6 πιἰχίμς ας «οπές Ρροξµθ, 
Ῥωίαμε εορἰ(αοηίριφ αἆ ἀῑ[ριίαείοπεπι ὰς  Οἰτοσί εγοεοπίς Ἱηέατ ρατίεῃς 

εατηίυπη ε[α ργἰάϊαπαπι τενετίπηυτ. Εξ νετο, ας : : Β ΕΕ Ὦ ώ 8, εἴ ρεπι{μβ,ς { : αἴεραι (ατο, ἁμβςϊ]ε νετΏα ΈἈοετε αἆ νεηίτες 3ιι- ο... ο ρα 
Πρις ορτεπίος: Ἠαυίειίαιε εβ  Ρ]ετ][αμε οοπίµε- Ἠθηιε Εεῖ]ε ΄Ἠβίηις εχἰπιἰ Ροίαβ [ιο ςαγηίωπι, 



3 Ιλ πα Ακ κ 

τῇ Φιληδωίᾳα, καὶ Αἱαπεπωρμῤον, οὐ ῥάδιόν ὅοι. ᾿Επὲ χολῶς ἔχεν, 
ὥασερ Αἰγύδιοι εν νεκρῶν τὶὼ κοιλίαν ὀξελόντες, καὶ «σθὺς τὸν ἥλιον 
ἀἰναογίζοντες ὀκράλλησιν, ὡς αἰταν ἁπάντων ὧν ὁ ἄνθρωπος ἥμαετεν, 
ὅπως ἡμᾶς ἑαωυτὰς Ἱ γαςθιμαθγέαν κοὶ µιαιφοίαν ὀκτέμνονᾶς, ἀγνεῦσαι 
τὸν λοιπὸν βίο. Ἐπει ἤ γε }αξὴρ οὗ µιαιφονον ζαν, ὸλλὰ μιαυόμλρον 
Ἀπὸ τῆς ἀκρασίας. Οὐ μἱὼ δλλ εἰ κοὶ αἀδιύατον, ἢ αἱ τιὺ σιωήδέαν 

κ ων / : / ως { / κ τὸ ανα μάρτητον αἰαγωωόμλμοι, τῷ αἱ μοιρτάνοντι χεησόμελαι λ]ὰ τὸν λόφου, 
ἐδώμεγα σόρχας, λλλὼ “πενῶντες οὐ πευφῶντες αἰναιρήσωμὴυ ζῶον, δλλ. 
οἰκτείροντες καὶ ἀλγοιῦτες, οὐχ ὑερίζοντες Θὔδὲ [βασωνίζοντες οἷα νι 

πολλὼ δῶσν, οἱ μλὸ εἰς σφαγἰὼ ὑῶν ὠθοιῦτες Οδελοὺς αἱ πύρους, 
ε/ ον ον .ν 7 ! / λ ο λ / ἡ 

να τῇ βαφῇ τὰ σιδήρου «Ὀξισοεννύμλμον τὸ αἷμα. καὶ Ἀ]αχεόμἎρον, τὼ 
σέεχα. ύψη καὶ μαλάξη οἱ δὲ ἔδασι συῶν ο)πτόκων ὀναλλόμημοι κο 
λακήζωτες, ἵνα αἷμα. καὶ γάλα καὶ λύθρον ἐμθρύων ὁμᾶ συμφλαρέντων 
ν ὠδῖσν ἀναδεύσωτες, ὦ Ζεῦ χαάεσπε, Φάφωσι τὰ ζώ τὸ µάλιραι 
Φλεγμαῖον ἄλλοι γεράνων ὄμματα κοὶ χύκνων ἀποῤῥάναντες κο] 

Ἀποχλείσαντες ὂν σχότει “Φιαίησι, δλλοχότοις µίγμασ καὶ Χφρυκείαιο 
ν 2 λ / ) ου 

πῶν αὐτ τὶὼ σύρχα, ὀψ/οποιοιῶτες. 
β. ᾿Εξ ὧν κ µάλια δηλόν δη ὡς ὁ αἱ τροφἰὼ εδὲ χρείαν, ἐδε 

ἀνα[χοίως, 2λλ. ὑπὸ χόρε κ) ὕορεως }ὶ πολύελέίας, ἡδονὴν πεποίην:) Ὦ ἀνο- 

Ε. 2. αἰοχυνόμενοι---χρησόμεδα] Ἑοτίε, αἰοκυνόμενα”---χρησώμενα. 
Α, .. κύκνων] Απ χνῶν ὃ 

νο]αρΏεῖς «ωρ]ά]έχέε οεουραξίς 4ο {2Π6ιΙΑΠ1 ἑταηί- ῥΡετρείαπε: αΏ νετυδις Ιρηϊες ροτςος Ἶα 5 
Εχί. ΑΠοηιη εοηγεπίεραί, αξ απο πποτε Ἠοπῃί- 
πίς πιοτευῖ γεηίτεπι εχ{ίεςαπί Ἐσγρίῖϊ, αίαιε αᾱ- 
γετίο βο]ε «οπ/{οίΠωπα αὐ]εῖαηί, ειπα Πρηϊβοληΐίες 
ΓΗΠε ολωαπι οπιπίαπα 4Ἡςξ Τη νΙί ρεςςαγΙΐζ Ἠο- 
πιο: 15 Ποβ, σι] «πεάήαιε {μάϊο εγω]ίο, τε]ῖ-- 
αυμπι ντ {επρυς ολΏε εχίσετε: αωρπάο 1ρίε 
γεηίετ ποη αἆ «ασἀες Ιπιρε]]ε, {εά Ιπεεπιρεταπεῖας 
ποβῖτα: «ωρα 1ς ρο[]μίεωτ. Ἠεγαπίαπιεη { Πετῖ 
πεφιΙέ Ἡ{ ρ]αηε γἵεπιυς ε[απι ολγηίωπι, εἴ οοΠ/{ε- 
{άο {αεῖε µε πο ριάεαί Ἡϊο Ρεος2ίο 2Ὀ{Ηπετε; 
{α]επι εμπῃ τατίοηε ρεοσεπιις. Ἑάαπιις, ΙΠαμαπι, 
ςαΓῆες, {εὰ {αππε, ποπ Ἱαχυτία, ἱπιρμ]ά: ἱπεεγβοία- 
πιμς αη]πηα], {εἆ παϊεγαηίες εί ἀο]επίε»: Πο ἵπ- 
{Παἱῶηίςς εἴ εχετιείαηζες: ααα]ῖα πωης πημ]έ{ πχα]έα 

πε {εί επᾶυτα (ηρυῖς εχβΙηέχας αίαυε ἀβιίας 
ςΆἵΠεπι ππο]]αί ἀε]ίοαίαππαιε τεάάαε: α]ϊ αὈετίρας 
{υυπα {ορίλτυπα Ἱπβρηίε Ίαπα ρατα Ἰπβ]απε ελ(αε 
οα]ομηί, ξ {αηρυίπεπῃ εί Ίας εἰ (2ῦυπῃ {αεέας πι] 
Ἰηέετ{εᾶ1 Ίπίετ πιαίτί ἀοΐοτες εχἰπιεηίες, (Ρρτο] 
Ῥϊπου]ατίς Ταρίέες) πιαχίπιε Ιπβαπηπηαίαπι απἰπηα]16 
ΡαΓίεπι νοτεηί: αἱ ρτιες εί οἶογες οει]ῖς «οἩ- 
{αεῖς Ιπε]μ{ος 1Π {επευτίς {αρίπαηί, α]ιεηῖς {επιρε- 
τἍπηεηεῖς αἴαιε οοπάἰππεπεῖς συ{ξαπι πον πι οῬίο- 
ηΊο {1ο «οΠς]Παηίςς. : 

Π. Ὀπάε αρρεῖπιε πιλη{εβαπα Πε, ΠΟΠ αππεηεϊ 
αυί υ{ας πεοεβι(αίνε σταιῖα, {εὰ οὗ {αΗείαίεπα, 
Ίαχυπῃ, εἴ ρτοάϊραΙἴεαίεπῃ πεία5 Ῥος αἆ νο]αρίαίεπι 
Ραταηάαπι Γαία οοηγετίαπι. Ῥτοίπάε πεις Ηλί- 
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μίαν ἅπι ὥασερ ὂν γωωαιξὺ ἡδωῆς κόρον οκ ἐχούσης, ἈποπειρώμΆμος 
πάντα καὶ πλανώμΆμος ἀκολαφαίνων «Ἰξέπεσν εἰς τὰ ἀβῥητι ὅτως αἱ 
«θὶ πὼ ἐδωδίω ακρασίαι τὸ Φυσικὸν παξελθοῦσαι κ) ἀναγχαῖον τέλος, 
ἐν ὠμότητ κοὶ «δανομία πομίλλησι τὼ ὄρεζω. Σιωνοσῖ 9 λλλήλοις 
τὰ αἰῶητήθια καὶ σιωαναπεβετα| κὶ σιωαχολακαώει μὴ κρατοιώτα Τ 

Φυσικῶν µέτεων. Οὕτως ἀχοὴ νοσήσασα μεσικὶὼ Φιέφ}έρε, οἰφ ἦς τὸ 
θρυή]όμΆμον χαὶ 3ηλιωόμημον αἰα ρὼς πε Ψηλαφήσές καὶ γωναριώδεις 
φλργαλισµάς. Ταῦτα τλὺ ὄψω ἐδίδαζε μὴ πουῤῥχαις αχαΐεευ, μηδὲ 
χειρονοµίαις, μηδὲ ὀρχήμασ γλαφυροῖς μηδὲ ἀγάλμασι καὶ γραφαῖῖς, 
Ἀλλα Φόνον κ) Φαόνατον ἀνθρώπων, ὢ τεαύμαζαι καὶ µάλοις, έαμα, ποιδῶς 
πολυτελέσαωτο. Οὕτως ἔποται «Ὀρανόμοις τραπέζαις σωυεσίαι ἀκρατὲῖς, 

αἰφροδιίοις αἰαγροῖς ἀκροάσές ἀμουσοι, µέλεσι καὶ ἀχούσμασιν οἰναιαιώ- 
τοις ατρα ἔκφυλα, )εάμασν αγημέρις ἁπώγία «οεὸς ἀνθρώπες χοὶ 
ὠμότης. Διὼ τοῦτο ὁ Ἀεῖος Λυκοῦθγος ὂν παῖ τριοὶ ῥήτραις, τὸ Ἀπὸ 
πρίονος κ) πελέκεως γίνεῶς τὰ Φυρώματα "' οἰκιῶν ὶ τὰς ἐρέψάς, ἄλλο 
δὲ ὄργανον μηδὲ «οεοσφέρεῶς οὐ πολεμλ/ δή πε τερέτεοις ὶ σκεπάρνοις, 
κ) ὅσα λεπιβργεῖν πσέφυκεν, δλλ’ εἰδὼς ὅτι 9. τοιβτων ἔβθγων Φὔχ. εἰσοίσάς 

Β. 3. ἀκολαγαίνων] Βαρρ]επάνπι ὁ ἔρως, νεὶ Επιῖις, οσπι Ἐεἴῆς, 
Β. 7. ἀφ ὃς] Τ. Β. ἀφῆς, αἲ οοττῖρῖ νυ]έ ΒΙερΗ. αφῆς Ἑ, Αποπ. ποπίταπα πηε]ίοσεπα τεάάϊί {επίεπέῖαπι. Ἐοτία 

Απάλος {οπΙρβί αφ’ ὃ αὐτῆς----. 
Β. δ. τιδεζ] Ἐοτίε, ποθεῖ. 
Ο. 8. φόνον] Βενοσανί εχ Α]ά, Ῥαΐ, Χγ]. Ε. 6. Ψεπεί. Ὑπ]σο, φὈόνον. 
Ο, 7. Διὰ τᾶτο] Ἐοτίε οὗ Ἠπ]ας Απιῤμιάϊπεπι Ρτοχίπααπα εχοΙά1{ διέτατ]ε. 
Ο. 8. ἐρέψεις] Τία Βίερῃ. εἰ Χγ]. νετε οοττεχετιπ{: ΟΠΊΠΕΒ α]ῖ οοτταρίε τέρψεις. Ῥϊαϊ. Υπ, Τγεατς. Ρ. 47. Β. 

ὀροφή». 
Ὦ. τ. μδ] απ. μηδὲν: {οτῖς, τει. 

ἀπεπα ἵη πιυ]ετίρις {αἱ ποπ εχρ]εηίες, οπιπία 
τεη(λπάο εί Ἱποεβῇς ευρίἀἰεαεῖοις νασαπἆο ἑαπάςπα 
4 ἱΠαηάα. ρτο]αθμπεας: {ο οἶτσα πυιτίπησπέωπι 
αηζεπαρεταπεία παζιταἶεσι εἴ πεοεβατίαπι ταηί- 
Ρτε[α Ππεπι, οτιἀε]ίέαις ας βαρῖείο εαρἰἀἴξαίεπι 
γατιανίε. Ἐτεμίπι [εηίας. οοπίασίο αποάαπι νἱεῖ- 
απέισ, πημίαιε αἰέεγῖας ν]τῖο εε Ηρίάϊπί {οοίαπα {8 
ΡΓαδεῖί, υβί πιοάυπα α παίυτα ρτα/[οτίρέαπι εχοο- 
ἆμπε, δἱς αιάϊέας ν]ήο Ιαροταης Μα[ίςλπι οοΥΓιΙ- 
Ρί5, έ πιο]]ες αμἰάαπι εβαςπιἰπαιίαιιε πποᾶἱ έατρες 
Ρα]ρατίοπες πιιΠευγείαιε εἰε]αείοπες εἀετεπε, τα 
γηας ἀῑάῑεῖε πο Ργττίολίο (τα ραιιάετε, που ϱε[- 
Πομ]αεἱοηίοις παµαυπῃ, πο (α]εεἰοπίρις εἶεραπ- 

δις νιάεπάϊς: {εά «πεάες εε πιοΓίες Ἱοπαίπαπας 
νι]πεγααιε εί ρµσηᾳς {ρεξασα]απα {αππειο(ΗἩππυπα 
Πυῖ ραατε. 1 ἱπ]αβα πιεπία «οπιαίζαέαχ οἶέαδ 
ΙΠΕΕΠΙΡΕΓΑΠΕ, οοἵευῖ εατρῖ αιιά]ίοπες α πια/Ίςα αἱίε- 
ης, οληείθυς εί αιάἴειοπίδας Ιπιραάεπτίδιας (Πελίτα 
οὐ[ατάα, {ρεξχαοι]5 Ιππιαπιαπῖς Ἱπιππαπίτας εἰ αἆ- 
γεγίαπι Ἠοππίπες οΓιἀε]Ι(. Ίίαφαε ἁῑνίπας 1]]ε 
1 γευτρις ἵπ (πίδις {αἱ Ίεσαπι (αδι]ΐ5, αυμας 2ε- 
ἴγας αρρε]]απέ, Ίεττα εί [εευτὶ {οἱ Ίαπυας ἀοπιο- 
ταπα ας ΕήΕίσία [αὐγίςατί Ἰαβᾷε, πα]]ο αἶίο Ἱπίέτα- 
πιεηίο αάΠΙΡΙ{ο: ποπ Ρτο[εξζο αιιοά αἱεῖῖδ, {ετο» 
Ὀτῖς, αἱίαιε αἆ {αρα]ε ορια. {αοϊεπόιπα αεί διαφ 
Ρε]]απι Ἱπάιχιπες: {εά {οἶεπς, {ε (λ]ίδις αἀῑβεῖῖς 



Λο Πλονγταρχκο,ΎΥ 

χληίδιον «έχρυσον, 6ὐδὲ τολμήσς εἰς οἰκίαν λιτἡὺ Ἀργυρᾶς εἰσνεγκεῖν 
τραπέζας, ὁ πίπιδας ἀλεργὰς, καὶ λίΦες πολυτελᾶς' δλλ ἔπεται οἰκίᾳ 

ὁὶ κλίνη κὶ πεαπέζη ὃ κύλυκι τοιαύτη δεῖπνον ἀφελὲς, Ὁ ἄρισον δημοτικόν᾿ 

Ἀρχὴ δὲ μοχθηρᾶς διαίτης, | 
ἝΑθηλος ἵππω πσῶλος ὣς ἅμα τρέχει, 

ποᾶσα τουφὴ καὶ “ολυτέλεα. 

Υ. Ποῖον ον οὐ πολυτελὲς δεῖπνον; εἰς ὃ οὐ Φουατῦταί πι ἔμψυ- 
χο. Μικρὸν ἀνάλωμα ἡγέμεδα Ψυχίώ: ἔπω λέγω, πέχα μητρὸς, Ἡ 
πατρὸς, ἡ Φίλε πινὸς, ἢ παιδὺς, ὡς ἔλεγεν Ἐμπεδυκλῆς 2λλ αἰῶήσεὼς 

τε µετέχεσω, ὄψεως, ἀχοῖς, Φαντασίας, σιωέσως, ἱώ οι κτήσἁ τὸ 
οἰχείι Ὀ Φυγῇ τῇ λλοτρίε «οδὰ τῆς «φύσεως ἔχαςον ἔληχε. Σχόπει Ἂ 

ἡμᾶς πότερον βέλτιον «Ἰξημερᾶσι τἴα Φιλοσόφων οἱ καὶ τέκνα κὶ Φίλας καὶ 
πατέροιο καὶ γωμαῖχας ἐῶίευ κελεύούες, ὡς Ἀπολουόνᾶς, Ἡ Πυλαγόρας κ 
Ἐμπεδυχλῆς, ἐθίζοντες 2) καὶ «πεὸς τὸ ὤλλα µέεη διχοίαο. Σὸ μὴν 
χοταγελᾶς τὸ τὸ «φπεύσατον μὴ ἐδίουτοο 2λλ ἡμεῖς γε, Φήσασ, Ἰεασά- 
μἆμοι τᾷ πατρὸς τεθνηκότος ἢ τῆς μητρὸς Ἀποτεμόντα, μερίδα», καὶ Ἡν 
Φίλων Ἀποπεμπόμλυον τοῖς μὴ παρᾶσι, τὴς ὃ παρὀνᾶ, καλθα, καὶ «ρα- Ἡ 

πο ξντα «Ἡ[ σιρκῶν ἀφειδῶς, µή πι γελάσαιμλω:; Αλλὰ καὶ νιῶ ἴσως 

ν| «6. ἀρχὸ] Ῥοτίε, ἄρχρ, αί Ῥεϊῆς. 
«1. αἰδήσεώς τε] Ἐοτίε τε πιιίαπάαπα ἵπ γε, σαι Ῥεῖῆς, 
5. ὡς ὠποθανόντας] Ὠε]επάνπῃ ὡς. 

«Ὁ. μέρη] Ἐοτίε, γένη, πἲ Ἁγ]. ΒίερΗ. Με7. νο]απῖ. 
7. Αλλ ἡμεῖς-γε] Ῥοτίε, ᾽Αλλ ἡμεῖς σε----. ει {η 5) 

ποη Π]]αέαταπα ]εδχίσλπι ΑΙΓΟ ΟΓΠΔίάΤη, ππεηίας αἵ- 
φεηίεα», ριΓρυτεος Ώρείες, Ιαρίάες ρΓε(]οίον: ας 
ἁοπιαΐ (3]ϊ «ι]είετα, ππεηία, «λ]είααε, οοπαΙζαγῖ 
«α-ηΑπι ἴεημεπι, ΡΓΑΠάίαππαυε νιίρατε: Ἱπίίο 
γετο Ρίανα ν]νεπά! ταζϊιοηῖδ {αοσεάετε, 

1 αξχεη8 εαπαπῃ Ρτορίετ σεα ρυ]ίας ουτβίαί, 
οΠππεΠι Ἰαχυγῖαπι εί ΡτΟβΙΠΟΠΕΠΙ. 

ΠΠ. Ουαε ἰρίεαχ ποπ εβ {απιεμοία «σεηα ὃ ]α 
αἆ αὐλπι π]]απι πεσαίατ οηίπια|. ΑΠ ραϊνυπι 
Ἱππρεπάίαπα γἱἀεέατ ποδῖς απίπια ὃ ποπάιπῃ ἀῑςαπῃ, 
{οτιαΠε ραϊτῖς, πιαίτῖ5, ΕΠΙ αυί απαῖοί αηίπια, υί 
Ἐπιρεάοε]ες: {εἆ {απιεῃ {επία, γα, αιάίεα, γἱ 
ἐπιαρίπαπά:, ἱπιεΙρεπάίαιε ρ;σάϊ(α ὃ αωαπι αἆ {αἱ 

αρρείίζωπη εἰ οοπ{εει{ίοπεΠ., αἰεπίααε ἔαρατῃ ι- 
πυπιαμοάαιε αηϊπια] α παίυτα αοοερῖι. Ίαπι Ίος 
ςοπ/άετα, υέτὶ πο πε] εἴοιτε Ἱαππαποίαιε 
{ρείαηί ΡλΙ]οίορμοτυπα : πε αιά πιογίαοό Ἠβεγον, 
Αππΐςοδ, ΡαΓεΠίΕ5, υΧΟΤΕΦ 4 ποβῖδ πιαπὰμςατὶ νο- 
Ἰαπε: 4η Ργίµαροτα εἰ Ἐπιρεάος]εα, αἱ πο ο0/- 
ἀοοε[αεϊμηῖ εεῖαπα ε{ρα αι ρεπετῖς απἰππα]]α Ἱωί-- 
εἰείαπι εχετοετεὺ: Τι αιἶάεπι τὶάεο επι, αἱ αἲ 
ονίς ε[α αὐβήπει. 15 ὤπιεῃ ἀῑσοει: Όαπα νο ν]- 
ἀεπχας πιογέυ] ραίτῖς αυΐ πιαϊτἰ ΡοΓίίοπες αὈ/οίη-- 
ἀεΓε, απιἰοΙίααε εας οὈ{εηεῖδις ππίίετε, ΡΙα{εηίες 
νετο Ἱηνίίατε, ατπείηµε 116 Ίατρα παπα ΑΡΡΟ- 
ηετε, ΠΟΠ Γἱάραπι ὃ Ώιαπααπι ηον {οτίαῇε ρεςς1- 

ο... τη. Ἡη 
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ἁμαρπόομΏυ ὅτε ἀνγώμελα αἴν βἰθλίων τότων, μὴ χοβαιρόμηωοι χἄρας 
ποὴ ὄψεις καὶ πόδας καὶ ἀχοὰς, εἰ μὴ νὰ Δία ὀκέίνων χφγαρμός ὅσι, 

908 τὸ αἲθὶ πύτων αφ λέγεῶς, ΄ ποήµω λόγω, ὥς Φησ Πλάτων, “ αἆλμυ- 

 ρῶν αἀχοὼ Ὑποχλυζομλύας” Εἰ δὲ Οείη πιο τὸ βολία «Όαλληλα κο] 
τὰς λόγας, ὀκένα μὴν Σκύδαις Φιλοσοφξῶαι καὶ Σογθιανοῖς χοὶ Με- 
λαγχλαθοις, δι ὧν Ἡρόδοτος ἱσορῶν ἀπιρείτω, τὰ δὲ Πυ)αιγόρου καὶ 
Ἐμπεδοχλέας δόγματα, νόμοι τἶα παλαιῶν ἦσαν Ἑλλήνων, κοὶ ουρία! 
πο δίαιτα. Ὅτι «οθὺς τὸ ἄλογα ζώα δίκαιον ἡμῖν δεν ου. 

δ. Τήες ὅνω ὕσερον τῶτο ἐγνωσαν;: 
οι . ΄ ΄ 

Οἳ «ῳρωτοι κακοεργὸν εχωλκεύσαντο µάχαιραν 

Να 

Β Οὕτω τοι καὶ οἱ 

Εἰνοδίην, σσρῶτοι δὲ (βοῶν ἐπείσωντ᾽ ἀροτήρων. 

πυροωνοιῶτες ἄρχεσι µιαιφοία.. Ὥσσερ τὸν «ωρῶτον 

ἀπέκ]έναν ᾿ Αθήνησι } χάκισω Ἱ συχοφανΏί/, ὃς ο) ήήδειος προσηηαρόύθη, 

δεύτερον ὁμοίως κ) «είτον' εἶτι ὂκ τότε συνή)ς νόμομοι, Νωήρατον ἑώ- 
βρων Ἀπολλύμβρο Ὑ΄ Νράς, καὶ Θηρομθῤη Ὑ σρατηνὸν, κ) Πολέμαρχω τὸν 
Φιλόσοφον. Οὕτω τὸ ποῶτον ἄγριόν τι ζῶον ἑερώθη κ) χοκΆργον, εἴτα ὄρνις 
τις Ἡ ἴχθὺς ἕλκωσυ' Ὀ γευόμλ]νον ὅτω  πεομελέῆσαν όν ἐκένοις τὸ νικΏν, 

Α. 3. Φιλοσοφεῖσθαι] Ὑπάείας εχοϊἀϊβο δόξειε, νε] Απο], αὲ {α{ριεαίατ Χγ]. φιλοσοφεῖται γυ]έ Εεἶῆς. φιλοσοφῆσαι 
6. Υεπεῖ. 

Α. 5. κα) συρίαι] Ἑ.. Ῥ. κ) «συρῖά: πευίταπα Ρ]αοςεί, Αποοττσεπάαπι, Ἑλλήνων, κα) καθαρα δίαίοι. 
Α. 6. Ὅτι----Αδέν ἔριν] Μετ. ἀεὶεί. Ἐεἰῆκίας ρταροηῖέ, ᾽Αλλ’ ἐρῶσιν, φποᾶ πιβσίς Ῥτοῦεπι, Ἁγ|. γοΓῖί αςο { Ἰεσεῖεῖ, 

οὔτε σρὸς τὰ ἄλογα ζσα Είαιον αὐτοῖς οὐδὲν ἦν : ααοά πη]πίπια Ρτοβεῃ], 

Ῥ. 1, Ὥσπερ τὸν φρῶτον] Βὶςο Ε. εἴ Ῥ. Ὑπ]ρο, Ὥσπερ ἀπὸ τῶν σρώτων. 

Ῥ, 6. τὸ νικοῦν] ΜαΙϊπι, τὸ φονικὸν, οαπη Ἡ. Ἡ. λιχνὸν πιθΗὲ Εεῖῆς, νικῶν Β. εἳ Ῥ. πμ! «β, -ΜΙΠὶ α[απαπάο ἴω 
ΙΙΠΕΏ{ΕΠΙ γεη]ΐ τὸ ἀδικοῦν. 

πια, αμί Ἠρτος Πξος αἰτηρίπχας, πιαπῖρις, οευ][ς, 
Ρεάίους, εἰ αιίδς ποη ρτῖις Ἰαβγαείς: ΠίΠ Ρτο- 
{εξίιο Ίο Ἱρία Ἱα[ταειο ε{ε, «πι ἆε Ἠϊοε ἁῑ[ε- 

"πεηίες ογαΓἷοπε Πἰφιίάα, αἱ αἲε Ῥ]αΐο, [αᾖ[0η αι ( {η 
βγοωίγη. Ἓαπει Π αιὶ Πρτοταπα ἁῑ[ραίχείο- 
πυπ]αὰε Ιπῆεμαε οοπιραΓαίίοπεπη, ἀεργεμεπάεί 
Πτογιπα ΡΕΙ]ο[ορβίαπι αά Βογίμας ρετίπετε, ορ- ’ 
ἀΐαπος ει Μεϊαπεμ]απος, 4ε ααῖρις {ογϊρεπέϊ Ἠς- 
τοᾷοίο ποΏ Ἠαρείιτ βάες: Ῥγίιῃαρογα αυίεπι εί 
Ἐπιρεάος]]ς ἀεετεία, Ἱερες ΓαϊῇΠε ρτ][σοταπι Οτα:-. 
οτιπ], Ἠοίαιε εογαπι ἱπ(ήτμείς ἵπ γἱία ἀερεπάα 
ΠειΠε. Ας, Ιπανῖε, πὶ] ποίς Ἰτῖς ΙΠπερτοςά!ῖ οτι 
Ὀγωτῖς απἰπια]ῖρας. 

ΥΟοΙ,. Υ. 

ΙΥ. Οι ε{ρο {απε, ααἱ Ρροίεεα ἐειπροτῖς ἀέστε- 
γετυηί «αάες απἰπια[απῃ ὃ 

Οἱ ρτίππαπη σ]αάϊος ἆπχετε εχ ατα πια]ῖσπο», 
Ῥτϊτηϊ εἴ αταϊοτίς σα[ϊατυπί ν]οετα {αατί, 

Ἠος {Απε πιοᾷο εξίαπι (γταηπί ΠοπιϊςΙάίογαπη Ππ]εία 
{αεῖαπες μέ Αιπεπίς ρτϊηεἰρίο ἱπίειίεςετιπέ ρείῃ-. 
τπιϊπι {οορβαπΠίαπα, ααἱ Ιάοπειφ ππογεί {ογεβαέασ ας 
ἀἰοεραίαγ: ἴεπιαπε {εοαπάαπα εξ {εγάπι: ἀείπάα 
εσάϊδας αά(αειί ίοεΓαέαπι ἸΝΙοῖαε μπα Ιπίεγβοϊί 
γιάεταπί, εί Ἱπιρεταίοτεῖα ΄ΓΠεταππεπεπι, «αἴηιε 
Ῥο]επιατοβαπα ρΗ]οίορΏαπι. Ρίο αἲ Ππίείο εταπα 
αᾳιοά εί ποχίαπι απίπιαἰ ἀενοταίαπῃ ἔαῑε; ἀείηάε 
ανὶς αἰίαια ααί ρί[οῖ, ἆοπες Πὶς οοπάοσείαδϊτα ες 

ε 
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ο (οι ἐργάτίω ἦλλε, καὶ τὸ κοσμομῦ «φἘόδατον, καὶ τὸν οἰχουρὸν 

αἰλεκτευόνα" κοὶ κ μικρὸν ὅτω πὶὼ ἁπλησίαν πονώσαντες, οι σφαγὰς 
ἀνθρώπων ὁ Φόνας κ) πολέμες «θθῆλοον. ᾿Αλλ ἐὰν μὴ «φενσαποδήξη 
πς ὅτ χεῶνται χομοῖς αἱ Ψυχαὶ σώωµασιν ὂν ταῖς παλιγ[ενεσίαις, χο] τὸ 

νιῦ λογρὼν αὖφις γάνεται ἄλογο, καὶ παλι ἥμερον τὸ νιῶ ἆγθιον' 
λλάοσει δὲ ἡ Φύσις ἅπαντα κοὶ µετοκίζᾳι, 

Σαρκῶν ὠλλογνῶτι σσερισελλὰσου χιτῶνι” ς 

ταῦτα, σἐχ Ἀποτεέπει, τὸν ανηεημλῥον, τὸ αἀχόλασυν, τὸ καὶ σωµαπι νόσους 

κο) βαρύτήζις ἐμποιέν, καὶ Ψυχίὼ οχι πόλεμον ἀνομωτέρων τεεπομλρίω 
ο / , ο λ «/ 2/ Ν / λ / ει ον 

ααφ)είρευ; ὅταν ἐ9ιῶῶμδρ μὴ αἵματος ἀνω κ Φόνα μὴ ξένον ἐριᾶν, 
λ / ς / ον / / 

μὴ }άμον ἑοετάζεν, μὴ Φίλοι συγλυέῶ-α|. 

Εέ. Καΐτι τῖς λεγομλύης παῖς Ψυχώ εἰς σώματα πάλι µετα- 
ξολῆς, εἰ μὴ “πίσεως ἄξιον τὸ Ὑποδεικνύμλμον, 2λλ) ὄὐλαβείας τε µεγά- 

ΝΔ / μον Ὦ / ος 2/ 9 / 4 

λης χο] δξεο τὸ ἀμφίδολον. Οἷον εἰ πο ὂν νυκτοµαχίαιο σρατοπέδων 

ἀνοοὶ πελλωκότπ καὶ τὸ σῶμα κρυήομδῥῳ τοῖς ὅπλοι οἸιφέεων ξίφος, 
ἀκέσοι πινὸς λέγωτος, -' Οὐ σάνυ μΏὺ εἰδέναι (Ρεοαίως, οἵεῶς δὲ ὁ δοκέῖν 

« ᾖᾗὸν απο τὸν κείµᾶχον, ἡ αδελφὸν αὐτὸ, ἢ πατέρα, ἢ σὐσκίωον 1)” τί 
βέλπον ὑπονοίᾳ «εοῶέμλμον ἐκ. ἀληλει σροέῶς τὸν ἐχαρὸν ὡς Φίλον, ἢ 

«τὸν ἀνηρημένον] Ἱμεσεπάνπι τὸ ἀνήμερο: αμοὰ τεάδ]άϊ ἵπ Ὑετί. 
. ἐμποιεῖν] Ρίο Β. Ρ. Ύν]ρο, ἐμποιοῦν. 
. ἐπὶ φόλεμον ἄἀνομωτέκων] Εοσῖε, ἐπὶ φολλὼ τῶν ἀνομωτέρων. Κεϊῆς, οοη]εοῖί, ἐπὶ τόλµαν ἀνομωτέρα». 

ριβμῖ αά[ιεία Ηδίάο αἆ Ῥονεπι ορετασίωπα Ῥτορτεία 
ε{, εἰ ογεπι ας πο οτπατ, εμοάεπιαιε ἁοπιις 
σα]]απι. Ίέαιε ραυ]αῖπι Ιπεχρ]είαπι τοβοταηίες 
ανἰά]λίεπι ἵπ σα ὰες Ποπιίπυπι εἰ Ῥε]]α {απί ἆε- 
Ιαρί. Ὑεταπι {α ααῖς ΡΓΣίετεα ποῦ ἀεπιοηβτεί, 
απίπιας, ἆμπι τεπα(ουπέας, ρτοπη{οιε αἱ οοτροτίριφ 
Ἱιοπρίπαπα ετ Ὀτωτογυπη, εἴ ααοά παης ε{ Ότιεωπι, 
Ροβ Πετῖ Ἠοπιίπεπι, 4ο ρει γνίσες {ἔεταπι ας πΙᾶη- 
{αεταπι, παίιταππαε οπιηία ππωτατε εἴ (ΓαηΦίεΓΓΕ 

ΆΑεπο σατηϊς νε]απίεπα απη]όχα : ς 
Μχιά Ίαπι αὉ εία εαγπίωπι ανετίετε πο ἀεδεδαί, 
αιοά 15 τες εἰ Ιπιπιαπῖ, ΙΠΙΕΠΙΡΕΓΑΠΦ, «οΓροτί 
πιοῖοος ργανεάἴπεπιαιε ἵΠσεπεΓαης, εἰ αΠίπιαπι δἆ 
υε]]ωπι τΓαάιέτατη Ππ]ωέξίας γἱείαης: υὈί πο αάΐαε- 

{εεῖπιις, Ἡέ αὈίαιε «α-ἀε εί {αησιῖμε πεαιε Πο[ρί- 
τεπι εχείρετε, ηεαιε πυρίίας οε]εῦτατε, πεαµε «απα 
Απηῖςἰς νίνετε γε]ίπια. 

Υ. Ουοά { Π]α 4αωα ἆε απίππαγαπα ρε γἱοιῇι- 
εαάϊπεπι αιαπάαπα 1Π «ΟΙΡΟΙΑ Π]αρία ἁριίαπευς, 
ποηΏ {αοίαπε Πάεπι; αἴίαππεη ἀμδριτατίο 1ρία π]ας- 
ηᾶΠῃ ηΟ8 σαυ{ίοΠεΠη, ΠπβΡηπη Ίάδεί αἆμίδετε ππε- 
ταπι. Ἡ ετδί ρταϊἶα: { ἵπ ποέχυτπο α]αι]ς ρτα]ῖο 
ἵπ γίταπι, αιί οο]αρίαφ αγπιὶ οοΓρΗς οοορετῖαῖ, 
ἵττυαί Πτιέχο σ]αάϊο, αιἀϊαίαιε Ἱπτεγίπι ααεπάαπι 
ἀΐοετε, «Λο εεγίο [10ἱ εὐπ/άγε, ῥµίαγε {αηπεη ει 
φέ Γαοοὶ ἠπηπιέπεπέεο ε[[ε [ήέωση, [αέγεπι, ῥα/γεύη, αά 
εοπέδεγπα/έῃ: ργεε[ταίηε ορἰπ]οηί εἰ [α]ία {αδίοτί- 
Ῥεηπίεπα ἁἰππιττετε Ποίῖεπι απωϊςὶ Ίοςο: απ οοηίεΠι- 



99ο 

ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΌΦΑΓΙΑΣ. ΛΟΤΟΣΕΒ. «43 

χοταφρονήσωτα, τὸ μὴ (εραίὰ «οεὺς ποίρη, αγελὲῖν τὸν οἰχεῖον ὡς πολέ- 

µιον; Ἐκχενο δεωὸν Φῄσετε πάντες. Σχόπει δὲ καὶ τιὼ ὂν τῇ τέαγωδία 

Ε Μερόπίω, οι τὸν ἡὸν αὐτὸν ὡς Φονέα τὸ ἡᾷ πέλεχιω δραμβῥίω, 

καὶ λέγεσων, 
ἸὩνητέραν δὶ τήνδι; ἐγὼ δίδωμί σοι 
Πληγή», 

ὅσν ὂν τὰ Οεάτεω κίνημα, «οιῇ, σιωεζορθιάζησω «Φόδῳ, καὶ δέος μὴ 
Φθαση τὸν οχιλαμοανόμΆμον γέροντα, καὶ τεώση τὸ µειράχιο. Εὰ δὲ 
ἕτερος λέγων παρεσήχει γέρων, - Πώϊσν, πολέμιός ὅδη ἕτερος Ἀ, - Μὴ 
« παίσης, ἡός ὅὸτ” πότερον ἀδίκημα, μεῖζον, ἔχθρᾶ χόλασιν ὀκλιπέν Ἂ9. 
τὸν ἡὸν, ἢ τεκνοκτονία «φθωπεσν ὑπὸ τῆς «σοὸς Ὑ. ἐχλρὸν ὀργῆς; Ὁπότε 
τούιω οὐ µῖσὸ ὄὸν ΦΘδδὲ Φυμὸς ὁ αεὺς τὸν «φόνον «ξαάφων ἡμᾶς, δὲ 

ε ἁμιωα πς, 6ὔδὲ «φόσος ὑπὲρ αὐτὴν, λλ’ εἰς ἡδονῆς µέρος ἔφηκεν ἱερέίον 
ἀναχεχλασμΆῥῳ τροχήλῳ ὑποχείμλμον, ἶτα λέγει ἴό Φιλοσόφων ὁ Ὦ, 
ὅ Καπίωψον, ἆλογόν ὅδι τὸ ζῶω” ὁ δὲ, “᾿Ανάμε, τά }ὸ εἰ συγενᾶς 

ο Ἡ 8 πνος ὀνταῦγα Ψυχὴ κεχώρηκεν: ἴσος γε, ὢ Οεοὶ, καὶ ὅμοιος ὁ 
κίνδεωος ἔχει, ἂν ἀπεθδὼ Φαγεν κρέας, ἂν ἀπισῷ Φονεῦσαι τέκνον, Ἰ 
ώ ο 
ἕτερον οἰκέίου : 

5. Οὐκ ἴσο δὲ τς ὁ ἀγὼν ὁδῖ ποῖ Στωίκοῖς ὑπερ τῆς σαρχο- 
Φαγίας. Τΐς 9λῥ ὁ “ολύσομος εἰς τὼ γαδέρο κοὶ τὰ ὀμανἒα : 

Ε.ς. φόρω] Ρος, Οοἶ]ερ. Νου, γι]ρο, φόνου. 
Α. 2. Τίς γὰρ] 8ίο Ψεποί. Τί γὰρ 6. εἰ Οοἶ]ερ. Νου. Ὑαἱρο, Τίς, Ώπε γάρ. 

τὰ εα, αιοά 2 Πάεπα Εαεἰεπάσπι βτπηα [αξΐ πο Πέ, 
ἀοιπεβήουπι ρτο Ἠοβε ἱπίεγβοετεὲ Ίος [πε οπι- 
πες ἀῑσεεῖς Ιπάίφηυπι ἔοτε {αείηας. Οοπ/άεΓα πιῖ- 
ΠΙ εἴῖαπι Μετορεη Ἰ]απι, αια: [αδ]αία {οουτί βαση, 
4πεπι ρετοιῄοτεπα ΠΠ ρω: εΠε, Εετίτε Ίαπι νο- 
Ἱεης ἁῑείε, ἡ 

ῬεπείταδΙ]] {ο πιαέχαρο Ἰέτα πιης ερο Ἡος : 
ααπέυπη 1 Ολεαίτο εχοῖέεί πιοξωπῃ, Εἴππογε είρεπς 
{ρεξϊαηίες ας ππείι πε {επεπα αηίεγετίαϊ Ιπῃῖρεη- 
ἴεπι, αἀο]είοεηίεπιαιε {ετίαί. Α: επίπι { έαπῃ οτις 
2Πφι]ς {επεκ αθΙ[Πες, ἀϊκιβείαιε, Γεγὴ, βο(]ές ϱ/β: 

Ὅ 4Ημς, Δε εγίας, Πές ϱ//: φαστο πέταπα Πέ βαρ]εῖ- 
μπα τηλ]ας, ΠΠ! ργαξία Ποβεπη ἱππριπίταπι ἀῑπηίείστε, 
30 οὗ ἵταπι αάγεγίας Ιπίπαίουπα, Ιποϊάετο ΙΠ ορθάρπι 

ΠΠ } Ωµαρτορίετ, αὐλπάοαυάεπι ΠΟΠ οάΐαπι Πο8, 
ο Ποη Ίταν ΠΟΠ α]οι[οεηάϊ οωριάΙ(2ς ἵπ Ῥτυίογαπι -α-- 
ἀεπι αρῖς, {εἆ αἆ ρατίεπι αἰιαυαπῃ νο]αρίαείς ραΓαη- 
ἆαπι αάῑαι τεάιόχα οετνῖοε νΙίπια, πεοί ἀείτι- 
παῖα, { πι ρΕΙ]οίορβογιιπι αι ἀῑαι, Βεγήε, 
ὑγμίωσι ε/] απγια/ : α]ῑας, {πβίδε πεεεαν φιιίᾷ ϱΜ/2Η, 
{ἐπ ῥος εὔτβι εοσπαί{ αἰἰομ]ς αμέ δεί απίγια εὐπ- 
εε(εγὴ ὃν ρτοῖι Ώευπι Πάεπι { ἴπ εοάεππε γετίοτ 
Ρετῖομ]ο, ἄγε Ἆος ογεάεῃς αὈ{πθο ολτπίς εία, πνε 
Πάεπι ἀετοραης ἱπιετβοίο β]ωπα αι{ αἱίᾳ επι οσα 
πεοεῄατίογαπῃ ὃ 

γΙ. Ίπιρατ νετο Πυῖς ἀριιαεῖοπί εξ βεοΐοογιιπι 
Ρτο εία «αΓηῖπι ἀεοετίαίο. Ομυῖς επίπι εβ Πΐς, 
οί ἴαπα πιυ](λ ἵπ γεηίτεπα εί «μ]1ηρΠι ΟΓὰ ραΐεηί { 

α 2 
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Τί τὰὺ ἡδονιὺ Φηλικύοντες κο Ἀ]Φδάλλοῦες, ὡς ἔτε ἀγαθὸν ἅτε ὤθθη- 

γόμἆμον ὅτε οἰκξον, ἅτως «πθὺς τὸ «ἲλὶ τἴψ ἡδονῶν ἐσπουδάχασι:; Κα) 

μἰὼ ἀχόλεθον ἰιὸ αὐτοῖς, εἰ µύρον «Ἰξελαιύήσι καὶ ̓ οέμμα. τν συµπο- 

σίων, μᾶλλον αμα καὶ σώρχο, δυογεροίνευ. Νιῶ ο] ὥασερ εἰς τὰς ἐφη- 

µερίδας Φιλοσοφοιῶτες, δοπώνίω ἀφαιρᾶσι Ἡν δεπνων ὂν τοῖς ἀχρήσοις 
χα] «θα]οῖς, τὸ δὲ ἀνήμερον τῆς πολύ]ελείας καὶ Φφονικὸν οὐ παραιτᾶνται. 
Να), Φιῶν, θὐδὲν 3ὸ ἡμῖν «εὸς τὸ ἄλογα οἰκέίόν Ὅδεω, Οὐδὲ 1» «φθὺς 
τὸ μύρον, Φαίη τς ἂν, 6ὔδὲ «πθὺς τὸ ἕξενιὰ τν ἡδυσμαάπτων λλα καὶ 
τέτων Ἀποτεέπεῶε, τὸ μὴ χεήσιμον μηδὲ ἀναγχαῖον ὂν ἡδονῇ παντα χὸ)εν 
οξελαιιώοντες. 

ζ. Οὐ μἱὼ λλὰ κοὶ τῶτο ἤδη σιεἠώάθα, τὸ μηδὲν 1) «φθὺς τὸ 
ζῶα δχοιο ἡμῖν, μηδὲ τεχνικῶς, μηδὲ σοφισκῶς, λλὰ τοῖς σα)εσν 
ἐμολέψαντες ποῖς ἑαυὴδ, καὶ «οθὸς ἑαυτοὺς ἀνθρωπικῶς λαλήσαντες 

καὶ ἀνακράναντες. - 
γα 

) 
Α. ϕ. τὰ σερ] Ἐοτίε, τὰς περιτ]ῶς----, 
Β. 8. ἀνακρίνω]ες----] Αρρατεῖ, Ἱπίερταπι Ἡδταπι ἨαὈυῖβε ρτοκίππαπα Ίθουπη {4819 ταρΏ τα ἆε πιεπιοταία απαί- 

ἄρπε: «παπι Ιπίαέχατη τε]α{ Εικοετρίος, 

Οαγ νο]ωριαίεπι εβαρππἰπαίαπη ἀῑοεηίες, εἴ πεαιε 
Ἰηίοτ Ῥοπα, πεαιε ΙπίεΓ εα, «µας: ρταείρια νοςαηΐξ, 
πεαυε Ιπίεγ παίωτα «οηνεπΙεηίία παπιεΓαηίεῬ, {8η- 
{ο Ειάϊο Ρο 15 Ἰαογαηΐ, αι: αἆ νο]αρίαίεπι «οἩη- 3 
ἁπουιπε} Οετίε οοπίεαιεῃς Ἠος εταῖ, υί ουΙῃ ε 
εοπν!ν [5 ππριεηέαπη εί ρ]αοεηίας εχερ]Πεηε, πι]-- 
{ο πιαρῖς «Άτπεπη εί (αηρυίπεπα ανετίατεπευτ. ηπςο 
νε]α { {ααπι ΡΠ]οίορηαμάϊ γαίοπεπι 2ἆ ἀῑατίας 
τεάιεααπα ΙπΗευϊΠεηί αηποῖξαίῖοπες. {µππέαΠῃ 1Π τες 
{πα]ες αἴαιε οξιοίας {αεϊεπάυπα αππρυίαηϊ: ἵπλι-- 
πιαηϊίαίεπι Ίαχας αίαμε ετιἀε]ίαίεπι ποηπ Άνε- 
(πευτ. ΟΩμίά εαπι Ρροβεα) ἀϊοεπί: πυΏα ποδῖς 

ουπι Ῥγυίφ εβ {απιϊἡατίς, Νε ουπι πηριεπεῖς 
αιϊάεπι, ἵπαυλπι, εί εχοτῖοῖς «οπάἰππεηέϊς: εί {4- 
πιεη Ἠας, ἔληααπη Ιπυξί]α οί Παρεγναςαηεα, {ο]]-- 
αυε νο]αρεαί Ιη{ετν]εηεῖα απάίαιε εχκρε]]ες. 

ΨΠ. Ύεταπι επίπινεΓο Ἆος ἱρίαπι Ίαπι πυης 
ἀ[ριείαπιως, απ΄ πυ]]ο ποδίς Ίατε παίµτα Ὀταέωπι 
απἰπηαπέίατη ρεηυς ἀεν]ηχετίε: πο ατηῃεϊοίε Ώος 
αυ: {[ορηίβατιαπα πποχε ἀλριίαληίες: [εά ἵπ Τρίας 
ποίἔτοτυπῃ απίπιογυπι αβεξχίοπες Ιπέυῖεῖ, Ἠαπιαπ- 
τεταιε ποδίίουπα Ηξα πιεάϊζαηίες αἴαιε ρεγρεπάεη- 
(05. 
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ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Τί Φήποτε τὸν Σωκροτίω ὁ Οεὸς µαιονοαι μλν οκέλάνσεν ἑτέρους, αὐτὸν δὲ 

γωναν ἀπεκώλυσεν : 

Τί Φποτε τὲν ἀνωτοίτω Οεὸν πατέρα πάντων χ9 ποιητίὼ ωροσῶπο; 

Τί Ἀ)θνοβεὶς ῳ τὴ Πολιτήφ ἄνισο, τμήματα, τὸ πᾶν ἔτεμνε χ) πότε 0] 

τμημάτων, τὸ γοητὸν Ἡ τὸ αἰαθγτον, μεένζόν δδήν 5] 

Τί δύποτε τί ψυχίωώ ἀεὶ φεσουτέραων Ὀποφαίνων τῷ σώματος ατα τε τῆς 

πύτε γενέσεως κὁὶ ἀρχίω, πάλιν φησὶν Οὔχ. ἂν γενέοται ψυχίω ἄνευ σώματος, 

δὲ νου ώ γη, "λα ηχώ δν ο σώµατ, νοιὸ δὲ ο τῇ γυχήῃ 

Δόξε τὸ σῶμα, χ9 ἔἴναι χα) μὴ ἐὔνου, πα ἅμα τὴ ψυχη ὁὶ γενώ- 

μΆνον α- πσὸ τῆς ψυχὴν. 

Δι ί αν μλὺ εὐθυγρόάμμων, Ἡ δὲ κυχλιιῶν σωμάτων κὁὶ ο(ημάτων ὄντων, τος 

α) εὐθυγράμμων ἀρχας ἔλαίοε τὸ ἰσοσχελὲς τρθωνον καὶ τὸ σχαλίωόν: 

Γῶς ποτε οὗ τὸ Φαίδρῳ κ.α τὸ τω τῷ Ἴπερου φύσιν, ὑφ Ἡς ἄνω τὸ ἐμ- 

θρδὲς κώλο κεχοινωγηκέναι µάλισα αν 0θλ τὸ σωμα το 08: 

Γως φοτε θισν ὁ Πλάτων τί μήν τς κινήσεως, αἱ, τὸ μωδαμόῦ 

κενὸν αἱ Φάρχευ, αἰτιάν τ) τῶν «δὰ τοὶς ἰατεικὰς σικύας πα ημάτων, χο) Ἡ 

δι τὼ χατάποσιν, χα) τοὶ ῥιή]άμενα βάρη, κ) τοὶ τς ὑδοότων ῥεύματου, χα] 

χεραικυήε, τίώ τε φαμομέίω ωδὸς ἠλεκτέα χφ] τὸν λίδον τὸν Ἡράκλειον ὐλ- 

χ]κὼ, τος τε ας φὈόγ]ων συμφωνία, ; 

ΤΙῶς λέγει τος ψυχὰς ὁ Τέμαιος ἐς τε γῶ καὶ σελίώίω καὶ το ἄλλα ὅσοι ὅρ- 

}ανα χβόνη ασαρίώαι; 

Περὶ αἩό τῆς ψυχλε δωυάµεων, 

Διὼ τι Πλάτων έιπε τὸν λόγον ὃξ ὀνομάτων χ:ὶ ῥημάτων κεροννυσὂτι : 



Ὀ 

πλοΟοἳ Ας ΧΟΤ 

ΠΛλΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 

ο παπι η" 1 ῶ 

αοὐυξδςοτΙιοΝΕς ΡΙΑΤΟΝΙςΑ. 

ΖΗΤΗΜΑ Α. 

α.. 1 ὅποτε τὸν Σωκροτίω ὁ εὸο µαθῶῷ-αι Ὦ ὀκέλάωσεν ἑτέρας, 
αὐτὸν δὲ ωνάν ἀπεκώλυσεν; ὡς ὂν Θεαζήτω λέγε). Οὐ 9 

ἀρωνάνόμδμός γε καὶ παίζων ζβσεχβήσατο ἂν τά τῇ 38 ὀνόματι, Κω 
ἄλλως ὂν ὢ Θεαήτῳ πολλὰ µεγάλαυλα (ὁ σοραρὰ Σωκροίτά «ε[έλέκεν, 
ὧν καὶ ζεῦτ ὅου “Πολλοί }ὸ ἃ, ὦ αυμάσε, ὅτω «φεός µε διέ]ένησω, 

« ὧσε ἀτεχνῶς δάκνευ ἔτοιμοι 1), ἐπάδών τινα λῆρον αὐθν αἀφαιρῶμα)) 
«κ οὔχ οἴοταί µε ὀὐνοία τᾶτο ποιέν πόῤῥω ὄντες τὰ εἰδέναι ὅτι Θὐδεὶς 
« Ἴρος δύσνες ἀνδρώποις ἐσ ἐγὼ δυσνοία ποᾶτον Φὗδεν δμῶ, λλλά µοι 
6 ψεῦδός τε συγχωρῆσαι, καὶ ἀληλὲς ἀφανίσαι, ἐδαμῶς γέμις 

Ο. 6. Ἱτέρως]΄ Ἐενοσανί εκ Α]ά.Βαΐ, Χγ]. Β. Ε. Ὑπ]ρο, ἑτέροις, 
Ὦ. 2. γε καὶ παίζων] δὶς Ε.. Ὑν]ρο, τε κο σαίΐζω». 

ΟύΣςΤΙΟ 1. πἱγ1ῇεε, 144 εγσα ππε α[[εδ Γπεγμπὴ, μά ῥαγα({ ε[[επι 
να ὉΑ (πάεπι ἄε «αυ βοεταίεπι Ώεις αἲῖς πε /πογάεγε, ῥ0/Ίφμαι αἰἰφμίά ἀῑείγΗ: εἰς αάεπι[εη : 

ουβειτὶεῖς παπΗξετίαπι ραε/τατε Πε, 1ρ- 
{απι ρίρπετε ρτοἨίδιϊεξ µε ἵη ΄ΓΠεκιείο ἀῑείεωγ. 
Νεαιε επἶπι {1ο πποτο Ἰμάεης εί Ίοσαης, αἀβίδιι- 
ἴΠει Ὠεϊ ΠοπεΠ, Ἐς αἰοαιϊ Ῥ]αίο εο ἵπ Ηθτο 
πιυ]έα ατγοραηίες ας ρετ ]αέταπείαπι ἀῑδα βουγα(ῖ 
εΠραϊε: ἆε ααῖθις εεῖρπι Ὥος εβ: {η επίπι, Ο 

πες ῥάζγεπί ἀιδηη δεπευοἰεπέία ᾖοε πε αεετε: α- 
πράμα Φμίῤῥε ἰσπογαπίέες πεπεπεπι λε 7παΐε υείίε 
Λοηπέπέδτν ας κας μην Ίπό Φοφιε 1211 δογΙήα παε- 
υολεπέέε {παρηήι Γσεεγε, [εᾷ φµία πεαι ἀπεαπι έή- 
ἀἰαείο α[[εμίεγή, αι! υγ] αίεηα οὐγμεγε. 



48 πι ας αθώο 

Πότερον ὅλω τὶὼ ἑαυτά Φύσι, ὡς κβατπχωτέραν Ἡ γωιμώιέρον οὔσων, 
Φεὸν «θοσῖπε; χαλάπξ Μένανδρο, - Ὁ νῆς 3 ἡμλν ὁ Όεός' ὁ Ἡ- 
ράχλάτος,  ΗἨθυς ἀνθρώπε δαίµων. Ἡ Ἀεῖόν πι ᾳ δαιµόνιον ὡς ἆλη- 
θῶς αἴπον ὑφηγήσατο Σωκρόίτει τῶτο τῆς «Φιλοσοφίας τὸ Ὕλύος, ᾧ τὰς 
ἄλλης ὀξετάζων αὲὶ, τύφε καὶ πλάνης καὶ ἀλαζονείας, κοὺ τῷ βαρᾶς Ξ)) 

«ξἘῶτον μλὺ αὐτοῖς, εἶτα κὶ τοῖς σωνσιν, απήλλατ]ε;, Κα) γὸ ὥασερ ὂκ 

τύχης τότε Φορὸν λυέῶ-αι σιωέρη σοφισῶν ἐν τῇ Ἑλλαδι καὶ τώτοις οἱ 
νέοι πολὺ Ττελοιῶτες Ἀργύβκον, οἵήματος ἐπληροιῶτο, κο δοξοσοφίας, καὶ 

λόφων ἐζήλοιω αολἰιὼ κὶ Ἀ]ατβιοὰς ἀπράκτας ὂν ἔρισι (ὁ Φιλοπμίαις, 
χφλὸν δὲ καὶ χεήσιµον οὐο ὁποιῶ. Τὸ ὦω ἐλεγκτκὸν λόγω ὥασερ 
χα)αρτικὸν ἔχων Φάρμακον ὁ Σωκράτης, αξίόπικος ζώ, ἑτέρες ἐλέγχων, 
τῷ μηδὲν δποφαίνεῷ α/ ὶ μᾶλλον ἤπιετο, δοχῶν ζητὲν κονῇ τ ἀλήδέαν, 
σὔχ αὐτὸς ἰδία δόζη βοη)εν. 

β. Ἔπετι τοῦ κβίνειν ὄντος ὠφελίμου, τὸ υνᾶν ἐμπόδιόν 
Τυφλοῦτα| γλὺ τὸ Φιλοιῶ περὶ τὸ ΦιλούμΆμο" «Φιλᾶται δὲ 

ἰδίων Φὐδὲν οὕτως ὡς δόξα καὶ λόγος ὑπὸ τοῦ τεκόντθ”, Ἡ ολ 
γομλη τέκνων διχαιοτάτη λ]ονομὴ, «πθὺς λόγως ὕὰν αἀθικωτάτη 
ὸ ὀκᾶ λαθὲν μὴῥ τὸ ἴδιον, ὀνταῦδα δὲ, κἂν δλλότβιον ᾗ, τὸ βέλπαυ». 

Ε.. 2. ὃ γονιμωτέραν] ὃ Βαρϊίαπίε {επίεηέῖα τεοερέαπα εκ ππο Τ. Ρτο γυ]ραίο, καί. 
Ἐ. 6. σλάνης] Ἑ. Ε.. σλάνυ. 
Ε. 2. ἐζήλουν] 8ὶς Ε, Τ. εἰ Β. Ρτο νατῖα Ἰεβίοπε. Ὑμἱρο, ζήλου. Ἑ. ἐήτων. 
Ε. 2. φιλοτιµίαις, καλὸν] δίο Α]ά. Βαΐ{, ΧΙ. Β. Ε. Ὑπ]ρο, φιλοτιµίαις ἄγοντες, καλόν. 

Όστυπι 1ρῖσας ααπι Τρίε παίμταπι αξ πια]οτο Ἱ- 
ἀῑοῖΙ ν! ο ωαπι {οεουπάϊ(αίε ργᾳάϊταπι, Ὠεί ποπιίπε 
2βεεῖεὸ Ποιί ΜΠεηαπάει : 

Ναπι ππεης ποδί Ώεις εῇ. 
εἰ Ηετας[ῖεις: Γησεπίωπι Ροπιπίς ΠΙΩΠΕΠ. ΑΠ ᾱἷ- 
γίπα α]ϊαιια αιῇα, ρεπίμίαιε ΓενεΓα Ῥοεταςί Ἠμης 
ΡΗΙ]οίορβαπάϊ πποτεπι ρΓαεερί(ὸ υί {επαρεΓ αἶὶο 
εχαπηίηαη5, {λα «ος εἴ εΓτοτς αίαιε αττοραη{ία, 
ασῖθις τερας ργίπιαπι ΠΕΙ 1ρᾳ, ἀείπάε είίαπι πα 
αρεπῖουις, εταηί πιο]εβ, Ἡδετατεῖ. Έα επίπα {επι- 
Ρεβαίε, νε]αί εαία ἔτεαιεης ΙΏ (αταοῖα ΡορΏτα- 
τωπῃ «οπερίζ ρτονεπτυ», αυίδις αἀο]είοεηίες πιμ]-- 
{μπι Ρεπάεηίες ρεουηία, τερ]εῦαπτιτ ἀοθτίηας ας 
{αρίεπεῖαε ορϊπίοπε, Εμάίοφιε ΙπβεΙεσαπέας πα τας 
αμἰάεπι ργας]ατί περοτῖ1, {εά Πεεταά οεἵ ναοιί αῦ 

αἀίοπε, ἵπ ἁῃ[ριίαεῖοπε εἔ οοπίεπεῖοπε (ταπῇβρεῃά1. 
Ῥουγα:ες Ιρίεασ ταίίοπε ἁῑΠετεπάϊ αἆ τεάατριεπάαπα 
αρροΠία Ἱπβτιέχυς, εαηυε (απᾳσΠῃ ρυτραηίε υίεη 
πιράϊςαππεηίο, «ο Πάεπι Πδί αιξτοτίταίεπηφιε «οΠΙ- 
Ρᾳτοῦαί, αιοά αἱῖος τε[ε]]εης πΙΒ1] Τρίε αβατππατεί : 
εί πιαρίς εο5 {ληρεβαί; αιιοά μπα 4µατεΓε νετῖζα- 
ἔεπι, Ώοη {παπα ορἰπίοπεπι ἀείεπάετε νιάετεειΓ. 

Π. Αιαιῖ ]αάϊείαπι, τε αιαπινῖς με], ἵπαρε- 
ἀῑέαγ ρρηεπάο. Απισηίεπι επίπι τεθ απηαία ϱᾱξ- 
οσα {αοῖε. ἸΝοίεταγαπα ΡΟΤΤΟ τεταπι πι]]απι Ρεί- 
πάς ΑΠΙΑΠΙΗ5 αἴαιε ορἰπίοπεπι [επίεηίίαπιαε α 
ποδίφ ραΓίαπα εί Ιηγεπίαπα. Ἐτεηίπι αὐα: ]εΗµπια 
ἀῑσίεαγ ηαίοτιπι ἀῑνίο, Πίο 4: ἱπ]ωβήμπια: Πλὶς 
επἶπι {ααπι αα]ίαμε ργο]επα ἀερείῖ 2οοίρετε: Ἠίς {6- 
πετί ἀεδεί αιοά εβ ορπιαπι, εεῖαπι {1 αἱεπυπι ΠΕ. 

1οοο 

ή οὐκ κά ὀμσωω έλα 
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Ὅλεν ὁ Φυνῶν ἴδια, γίνεται Φαυλότερος ἑτέρων κριτής. Καὶ χοδασε 
Ἠλέίως Ὑ σοφῶν τις ἔφη - βελτίαο ἂν Ἐ) τό ̓ Ολυμπίων ἀφωνολεᾶς, εἰ 
« μηδὲ ς Ἠλείων ἰώ ἀθωνισὴς) ἅτως ὁ μέλλων ὀν λόφοις ὀθ)ὼς ὦι- 
συιτήσἁν χα] [βραςόύσέν, οὐ δίχαιός ὅδτν αὐτὸς Φφιλοδεφανέν, Θὐδὲ ἀντα- 

9ωνίζεῷ-αι τοῖς κρνοµλῤοι, Καὶ }ὸ οἱ ἵδ Ἑλλίώων σρατηοὶ τιὼ «ξὶ 
ἡἶό δρισείων Ψψῆφον Φέροντες, αὐτὰς Ἀξίσους έκρωαν ἅπωτες. Καὶ ἡν 
Φιλοσόφων Θὐδείς ὅνιν ὃς οὐ τῶτο οέπον)ε, οἷλα τό, ὥασερ Σωκροίτης, 

ὁμολογάντων μηδὲν ἴδιο λέγεω ἅτοι δὲ κααροὺς μόνοι καὶ ἀδεχάσους 

τῆς ἀληλείας παρέχασιν ἑωυτὲς δικφσας. Ὥασερ 3 ὁ ὂν τοῖς ὠὰν αλ, 

ἂν μὴ σολερὸς ᾗ μηδὲ Φωνῆς ἰδίις έρημος, 2λλὰ ἤχε καὶ ῥοίζ μεσὸς, 
Οὔχ ἀκρίοως ἀνπλαμβοάνεται το «Φ)εγομλων ἕτω τὸ τὴς λόγες ὂν 
Φιλοσοφία κρῖνον ἂν ἔνδο)εν ἀντππαταγῇ καὶ ἀντηχῇ, δυσξμύετον ἔσαι 
Ἡδ λεγομθῥων ἔξωλεν. Ἡ 3 οἰκεία δόξα καὶ σιώοικος οὗ «φθοσδέξεται 

τὸ ασ φωνοιῶ «σὺς αὐτὶὼ, ὡς µαρτυθξί τἴν αἱρέσεων τὸ πλήθος ὧν, ἂν 
ἄρισοι «σρατ]η, Φιλοσοφία μίαν ἐχὰ χατορθοῦσαν, οἰομ]ῥας Ἄ τὰς ἀλλας 

ἁπάσας καὶ µαιχομὴῤας «σεὺς τὶὼ ἀλήλίαν. 
Υ. Ἔπ ποῴιω' εἰ μῥ θδδέν Ὅδι χοτοληκὸν ἀνθρώπῳ κοὶ γνωςὺν, 

εἰκότως ὁ Οεὸς ἀπεχώλυσεν αὐτὸν ὑπίωέμια χοὶ Ψάωδῆ καὶ ἀθέεαια 

Α 
Β. - καὶ βραθιύσευ] Αάάῑάϊ εκ Β. Ε. 
Ἑ. 4. ὥπωντες] Βία Με». ἵέεπα γιά Βτγαπτ, αἲ Ὑπε, Ῥ]ατ. Τ. 1. Ρ. 96. Ὢ]ρο, ἅπαντας. 
0. 2. ἔνδοθεν] Αάάεπάυπι νιάείιισ τή, 
Ὁ, 8. σύνοικος----άλήδειαν] Ἱτα Ἰοσυτα πα ἶαπι τεβῖτα] εκ Ἑ. Ε. Ὑπἱρο, σύνοικος, ὧν ἂν ἄριγα πρώτ]η, Φιλοσοφίαν ἔχει 

κατορδοῦσα», οἴομένας δὲ τας ἄλλας ἁπάσας πρὸς τὴν ἀλήθειαν. 

Όμο Πε, υξ αι Τρίε ρῖσπ]ε ορϊπίοπες, «ο ἀείετῖοτ 
πι αἰεπαταπα Ἰαάεχ. Ας Ποιες {αρίεπέευπι ααἰάαπα 
ἀῑχῖε, Εὐεου πιε[ίογες [οτε Οὐγπαρίεογω εεγέαηΙΜΙΗΗ 
αγδέγοςν [ πεπιο Εειμς εεγἰαγεέ ἵτα αἱ ἴη [εηῖεη-- 
Παταπι ]αάϊοιο τεξτε ριαεΠε νε]ῖτ, ποπ 1ρίε ἀερεί 
Απηίγε «ΟΓΟΠΑΠΗ, πεφιε αἀνετίας εο5 ααί {απε Ἱα- 
ἀϊςαπάϊ, ἵη εΓίαππεπ ἀείοεπάετε. Άαπι εἰ (ατα... 
εοταπι ἆμςες Παῄτασία ἔετεηίες ἆς Ἠΐ5 αυί τεπα οΡ- 
εἴπιε σεβιΠεπε, {εἴρίαπα αωίαιιε ορτίπιαπι Ρτοπη- 
εἰανίε: πεαυε 11ης εἰ ρΗΙ]οίορΏας αιῖ ποπ εοάεπι 
εσετῖῖ πιοάο, εχίτα εο5 αϊ ΡοςΓα{ἱ9 εχεπιρ]ο ΡΓο- 
{εβα [απε πΙμΙ] {ε ὰε {1ο ἀϊοετε: αέαιε Βὶ {ο ριγος 
{ε εἰ Ἱποογγωρίος Ἰμάϊσες γετ]αεῖς ργα επ. Ναπι 
πειῖ αξτ ἵπ αυτίδις «οηίεπέις { πο εγαπαιμί]]ας 

ΥΟΙ. Υ. 

Πέ ργορΓῖραιε νοςῖς εΧΡΕί5, {εἆ (οηῖζα ας {γεπαῖέα 
ΡΙεπις, ΠΟΠ αοοιγαῖε εχοὶρΙξ νοσςδ; Πο ἵπ ΡΗΙΙο- 
{ορηία εα {αει]ί ας ἆε [επίεηέίαγαπι γογίεαίε 
ἀμάΐσας, { ἴπέας Πέ 4ο εοπιΠΊονεαίί εί ααοὰ οἳ- 
Ώτεραι, {εέτε ἱπτε]]ίσετε πεφυῖέ εα αιια {οτί ἆἷ- 
εµητατ. Ώοπιεβίσα επίπι εἲ ποδήσιπι Παδίίαης 
ορἰπίο αἰίαπι αὓ {ρία ἀῑ[ογεραπίεπι Πομ Εοῖ]ε τεςῖ- 
Ρρίας, υξ αρρατεί ε πια]ατμάϊπε {εέχαταπα; άγια 
ΡΜΠοίορΒία, { ορείπιε ουπι εα αρίευς, απαπι Ἠαῦεί 
γε «οπιροίεπῃ, Γε]αιιας ορ]παπίες εἴ νετο τεριρ- 
ηαηίες. 

11. ΕΒταίετεα, Π εοπιρτεπεπάετε Ἡοπιο ας Ρ6ί- 
ποίσετε ΠΙΠΙ] ροτεβ; Παιά ἱπ]μτία Ώεις βοσταξί 
ΙπίετάϊχΙέ Ρτοστεαείοπε νο οΔνάαν (ααγαπη, ἵπ- 

” 



5ο 

Ῥυνάν, ἐλέγχεν δὲ τὸς ἆλλες ἱώάγχαζε ποιαῦτα δοξαζονᾶς οὐ φλὺ 
ωικρὸν ἱῶ ὄφελος, δλλὼ µέγσυν ὁ τᾶ µείςεη τἶ κοκῶν ἀπάτης καὶ 
χενοφροσιιύης ἁπαλλάτ]ων λόγος, 

Οὐδι; ᾿Ασκληπιάδαις τοῦτό }Υ ἔδωκε «Φεός" 

οὐ } σώματος ἡ Σωκρόίτης ἰατεεία, ψυχῆς δὲ ὰῷ ὑπσόλα καὶ δΔεφδαρ- 
μᾗῥης κα αρµός. ΕἘἰ δὲ ὅοιν οχισήμη τὰ αληθΏς, ἓν δὲ τὸ ἀληθὲς, ἐκ 

ἔλατ]ον ἔχει τῷ δὑρόντς ὁ μαδὼν «δὰ τὸ ἀὗρόντο" λαμθώνὰ δὲ μᾶλ- 
λον ὁ μὴ σεπεισμηῥος ἔχεω, καὶ λαμβάνει τὸ βέλπσυν οἳξ ἁπάντων, 
ὥσσερ ὁ μὴ τεκὼν παιδοποιέται τὸν ἄρισυν. 

ὃ-. Ὅρα δὲ μὴ πῖλλα μῥ φόδεμιᾶς ἱὼ ἄξια απουδῆς ποιήματα, 
καὶ µαήµατα, κοὶ λόγοι ῥητόρων, κοὶ δόγματα, σοφιῶν, ἃ Σωκροτίω 

ὀυνῶν τὸ δαιµόνιον ἀπεκώλυσν' ἱὼ δὲ μόνίω ἡγεῖτο Σωκράτης σοφίαν 
ΦἘι τὸ εῖον κ) νοητὸν, ἐρωτικίὼ ἐπ ἀπὸ «φςθσωγορόυομηῥίω, ζύτης οὐ 

ὀῥεσίο δεν ἀνθρώποις Θὐδὲ όὔρεας, 2λλὰ ἀνάμνησι. Ὅλεν ἐδὲν ἐδίδωσκε 

Σωκρόίτης, λλὰ ὀνδιδοὺς δρλὰς Ἀποριῶν, ὥασερ ὠδίνων, τοῖς νέοι, ἐπή- 

γειρε καὶ ἀνεκίνει καὶ σωυεζ]γε τὰς ἐμφύτης νοήσφς κο τῶτο μαιωτικὼ 

τεχνίω ὠνόμαζεν, σξχ ὀντλείσον ἐζωλε, ὥασερ ἕτεροι «πθθσεποιοικῦτο, 

νοκῦ τοῖς ὀντυγχάνοωσι, }λλ ἔχοντας οἰχεον ὂν ἑαωτοῖ, αἀτελῃ δὲ 

ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 

«3: σαρὼ τοῦ εὑρόντος] 8ἱο Β. Ἑ. εἰ Χγ|. οοττϊσεπάαπα {αέρίσαῖας εβ. Ὑμἱρο, παρ τοῦ μὸ εὑρόντος. 
Τ. 5. παιδοποιῖται] Ἑοτίε οοττἰρεπάτῃ, παῖδα ποιεῖται. 

Γ. 6. ἂν ἄξια] 8ὶο Α]ά. Ῥαΐ. Ἁγ]. Β. Ε. Ὑπ]ρο, ἤ ἄξια. 

σ 

Παδίαπι {επέεπείλταπα: εί αἷῖος ἑα]δις {επέεηεῖῖς 
Ιαῦογαηίες τεάατριετε οοξρίε. Ίαπι Παιά εχίρια, 
[εἆ πιαχῖπια υε1]]ες εγαέ ε]ας γαεϊοπῖς, αἩςξ Ποπί- 
ΏεΠῃ πιαχΙπιο ππα]οΓΗπΏ, γαηίέαίε ορίπιοπῖδ, Ιδ6ε- 
τατεῖ: 

ΆΝοπ Α/ο]ερίαά]δ Ώοσος Ώειις ἀεάεται. 
ΆΝοπ επῖπι «ογροςῖ ππεάἰοίπαπα {αοϊεῦαί ΒοςΓαίεδ. 

ΙΝ. Ὑἱάε νετο, πε πι]]α ορεΓα {ιάίοαιε ἆϊρ- 
πα Πιετῖπί τε]σαια εἴ σαγπιίπα, εί ἀῑοιρ]ιπα:, εί 
οταΐοπες οταίοίυπα, εί [ορλΙ[αταπα ἀεοτεία, αἩσ» 
βίσπετε Ῥοεταίεπι Ώεις ρτολ]δαῖΐε: «απ γεΓο 
{οἶαπα ἶ5 εχΗἩπιαραί {αρ]εηίῖαπι, εί απιαϊοτῖαπη αρ- 
Ρε]]ασαῖ, Ὠεϊ εἰ τεγαπα Ἱπίε]]1σιδίΠαπι «ορηϊεῖο- 
ηεπη, Ἠα]ας 1 Ποπαίπίριας π]]α δε σεπετα(ῖο, πα]]α 

{εά απίππαπι οοου]έο γΙξο εχριτραῦατ. Όμοά {, 
εοηίτα, γετῖταἶς ο]ϊηυα εἴ (οἰεηπίία, υπῖςα αιίεπι 
ε[ῖ νετῖία; ποη πιίπας {ετί ϱο αἱ ελῖη Ιηγεηίε, 
16 αμῖ εκ ΙἸηγεπίοτε εαπι ἀῑ[οῖε: 15 αυίεπι πιαρίς 
αΠιπηῖς νετῖέαίεπι, αι ποη Ρετί[αράεί ΠΕἱ {ε ελπι 
Ῥρῦετε: εἴ εχ οπιπίρυς ορείπιαπι αΠαπιῖε, Ποιί ἶ5 
αἱ ποη σεηυίς β]ταπι, ορτίπιαπα αἀορίας. 

Ἰηγεπίῖο, {εὰ τεπαϊηἠςεηέία. Οιαρτορίες ηΙΠΙ] ἆο- 
εεδαί Θβοογαίες, {εά ργ]ποῖρία ἀπὐίξαπάϊ, ἑαπαιαπι 
ἀο]οτες ρατίαπῃ ργσειπίος, αἀο]είοεηεῖδις αάμιρεης 
εχείέαδατ, πιογεραί, ρτοάαοεραί Ἱπῃίας ποζῖεῖας : 
ου[ειτίοίαπι Ἠαης αρρε]]αης ατίεπι, απ ποη, αξ 
11 ρτοβίεραπέως, Ιπτε]]]σεηείαπι εκίτιηίεςις ἴῃ- 
{εττεί αιάϊ(οτίρως, {εά ἀεπιοπβτατεί ελ ἵπ Τρις 
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πο] συγχεχυμλ]ῤον κο] δεόμη]μον τᾶ ποέφοντίθ’ καὶ βεεαιοιῶτος ο)λιδειι- 

γύεσον. - 
ΖΗΤΗΜΑ Β. 

α. Τί διπόῖε } ἀνωάτω Ἀεὸν, παέροι Ὅ παν]ων κ) ποιήὴν πεοσεῖπεν: 

Ἡ «ἡδ μθὺ Φεῶν Ἱ' ολυνηῦδ καὶ Ὅ. ἀνθρώπων πατήρ ὅδη, ὡς Ὅμηρος 
: / λ ντα, » ὙΧς. ν / ο ον / ἡ / 
ἐπονομαζει, ποιητής δὲ τ ἄλοφων κο ἀψύχων : οὐ γν χοβΛΗ «Ρησι Χρύ- 

σππος πα]έρα χαλδὼς Ἡ «δααίόντα τὸ ασέρµα, καί ὂκ ξ ασέρµατος 
/ Ἀ ων ω / «/ / ἡ 2/ / ο πά γεγονότος. ᾿Ἡ τῇ µετιφορῷ χβώμβμος, ὥασερ εἰω)ε, τὸν αἴτιον παέροι 

/ / ε Ε ο / / ον ε / 

κόσμε κέκληκε; ὧν το ἐρωπκῶν λόφων πατέρα Φαϊδοον ὂν Συμποσίῳ 
τοοι «πθοσῖπεν, εἰσητίὼ αὐτό νόμμον ὂν δὲ ᾧ ὁμωνύμῳ {4 λόίῳ καλλί- 

Ν / » / / ν ο» λ 
παιδοα πολλὴς γ9 κ, Χφλἃᾶς λὀγες ὀψ Φιλοσφία ολυέῶ-αι τὰὺ ορχίιὼ 
αι ο ) / Ἀ / / ον λ / / 
οκειυὃ «ῶΦραφγόντος. Π Ἀ[οφερει πΟΤΗΡ τε ΠπΟΙιήΤᾶδ Χο ὀλυνήσεως ποίησις 5 

ε ο. / λ / ’ ΡΕ «/ / 
ὡς 3» τὸ γεῤυνημλῥο, καὶ πεποίηται, οὐ μἱὼ ἀνάπαλιν, ὕτως ὁ ἠγυνήσας 

Ν / κ ν / ς ΑΕΙ 1 Ἀ ω λ ν- κο εποίηκεν ἐμψύχῃ 39 ποίησις ἡ θλόνησίς ὅοι καὶ ποιητᾶ μθὸ, οἷος 
2 δν αλ, Λία, ἊἈ / ο Ν ᾽ ἃ / ας 

Οιχοοῦυµμος Ἡ ὑφαντης, η Ἄύροις δημιουργὸς » Ἡ ανγοβρκαντος, απηλλακτα] 

/ ν 2/ ώστε Ν Φιν ο / 2 λ / » / 
9λυόμλρον το εροον η δὲ Ἅπο τὸ ολυνήσαντος Ὀρχη ζ ὼιύαμις ἐγχέκρα) 

4 

Ἐ.. 6. συγκεχυµένου----ἐπιδεικνέουσαν] Ἱτεπι τεβϊταϊ εκ Β. Ἑ. Ὑν]ρο, συγκεχυµένον τοῦ τρέφοντος ἐπιδεμενύουσαν. 
Ἐ. 1. τῶν φώντων] τῶν αλά εχ Β. Ε.. ἳ 
Α. 1. αὐτῶν] Βἱο Β. Ἑ. Με. Ὑπ]ρο, αὐτόν. 
Ἀ. 1. καλλίπαιδα] Τί οοττεχί εχ Ῥμανάτο Ρ. 359. . υ]ρο, Καλλιππίδα». 
Α.. 4. πολλοὺς γὰρ καὶ καλὺς] Βϊο Ἑ. Ε, Ὑπ]ρο, σολλὺς }ὸ ἣν κα) καλούς. 
Α. 8. γωνήσεως «φποίησις}----σοίησις ἡ γέννησίς ἔσι] Λ]ά. Βαΐ. Χγ]. Β. Ἑ. γεννήσεως γένεσι" ὡς γὰρ τὸ γεγεννηµένον καὶ 

γέγονεν, ν μὴν ἀνάπαλι», οὕτως ὃ γεννήσας κα] πεποίηκεν ἐμψύχε }ὸ γένεσις ἡ γέννησίς ἐγι. ΒἱερΊιΔΠΙΙΒ Ἱία ἀθά[ί 
υί εχηΙσαΊπημς, εχοερίο Ἠ]ΙΠΙΟ «σοίησις. ΡΕἱ8 «σοίησις παδεπί επι Ρο], Τιεοπῖς, ]απποί, ΞεἩοίί, Απο. 
Απιϊοί. {1Ώ ΙΠ φεποίηται, ΡΤΟ γέγονε, οοπ{επεῖῖ Ῥο]. εἰ Απιϊοί. Ροίτο Ροβ σεποίηκεν, τεξϊα Ι{εγαί οὐ μὴν 
ἀνάπαλιν Με... ἀεπίαιε, αιοὰ οοπ{εα επ ετα, υΠΙπΙΠΙ «σοίησις ΡτΟ γένεσις ἀθαϊ, (οπίοπεῖα Ίίεπι βαρὶ- 
ταπίε, εί οοπΏτπιαπίθας ΠΌτίς, Οο]]αί. Ματει. Απιιοί, Τ. ὓ. Β. Με.. 

Α. 7. γενόµενον τὸ ἔργον] Βὶο Β. Ἑ. Ὑπ]ρο, τὸ γενόµενον ἔργον, 

Ἱπβίαπι εΠςε, Ἱπαιρετβεδίαπι «απιεη, οοΠβι/απι, ἱπά]- αγιαϊογία αἱῥι(αΙ{οπέε, 411ΑΠ1 5 ἱπίτοάωχετας: οἳ 
β2πι πηυίγίίζοτε εἰ εοπῄῃγπιαίοτε. : 

ΟΑΣΤΙΟ ΠΠ. 
1. Όατ Παργεπιυπ Ώειπι οπιπίπι Ραίτεπι έέ 

ορίΠοεπι αρρε]]ανῖε ὃ 
Απ ἀεοτιπῃ αιἱ ογεαςῖ {απί οί Ποπαίπαπα ραίει ε{ε, 

μέ Ἠοππεγις γοσαί, Ὀγιέοτυπιαιίεπι εί αΠίπια «ΆΤεη- 
Ώμπα ορ/εχ ὲ Ίεφιε επίπι {εουπάατωπι, Ἱοεί ε {6- 
πηῖηε οΓίαΓυΠΙ, ραἴετ γοςαέαχ ἶ ααὶ {επιεπ ργαδαῖς, 
υ:ξ αἲς «ἨγγΠρρις, Απ νετο Β]αΐο υ{ας εβ (ταη[]α-- 
Ίἶοπε ποτε {1ο, εί αμάχοζεπι πιιπάϊ ραίτεπι εἶις 
ποπη]πανΙτὃ Ποιί ἵπ Οοηγίνιο ΡΠμαάταπι ῥαΐγεη 

ἵπ «ΟΡΠΟΠΙΙΠΕ Ῥ]μαάτί ἀἱα]ορο ἱρίαπι Ρα ἁταπα 
γοςαί ῥµίεργ βγος ῥαγεπέο: 4ο Πϊείαπα ρί28- 
δεπίε πιι]{α ας ρΓγαοἶαγα 4ε ρΗΙ]ο[ορΒία εγαπί ἁῑί- 
ρυίαία. Αι ἱπίετείε α[ιφιῖά Ππίε ῥαίγει εἰ Γαζ1ο-- 
έ7Η ϱΕπεΓαέἰοπεηι οἱ Γαέήηγανι ὁ Φίοιί επῖπι αιοὰ 
Ρεπεταίυπῃ ε{ἒ, ιά οπιηίπο ετίαπι {αξχαπα ε[, ποι 
γ]οµηπα: τα αυἱ επί, ἶ5 εἴίαπι {εεῖε: [αέχυτα ε- 
πίπι απϊπηαεϊ, εξ ρεηεγατίο. Γιπα ορυς ορἰβοῖδ, εξ 
αεάβαεαίοσί5, (εχίοσί5, Ίντα [αυγί, αιί {ξαταατίϊς {6- 
πιε] «ομ{εξαπ ρτοσ[α5 αῦ αμέχογε {αο οὐ/σε[ε ας 
{ο]αέωπα εί: νῖ αωίεπα εἴ ρηποϊρίαπι ργοσγεαπεῖς, 

Ἡ ᾖἆ 
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/ ν / λ »/ λ ον τῷ τεκνωλεντι, κοὶ σιυέχει τὼ Φύσι, Ἀπόσσασμα καὶ µόβιον οὗσον τὸ 5 

/ ) ἡ / δ ὁ / « / 5 ΛΑ . 

τεχνώσαντος. ἜΈπει τονιω οὐ Φεπλασμ.ενοις 0ο κοσμος θὔδὲ σαυηέµοσ- 
/ / / Φ κών δ Α9) 9 ν λ / Ν / 

μζ]οις ποιήµασν ἔοικεν, δλλ ἔνεσιν ἀμπαὶ μµοαῖρο πολλὴ ζωότητος κοὶ 9ό- 
ὸ « λ » / ης ῥαζ. ο  Ὁω ϱ| ᾷ / νι 

ΤΗΤος, 0 Ὀεὸς ΕΥΧΦΤΕαἄασΕΙ6εν αφ εαυτο Τή νλη χατέμιξεν, ειχοτως 
«/ / ω / / λ ο ή 
ἅμα, πατήρ τε τὰ χόσμα, ζωα γεγονότος, κοὶ ποιητὴς ἐπονομαζεται. 

/ ἁ ου ς / / ΣΤ }/ » 

6. Τάτων δὲ µάλιροι τῆς Πλάτωνος ἁπιομλῥων δόξης, «)ήισησον εἰ 
» Ὁω ν / . «/ ο” 23 Ε] ο ς / 

κοκένα λεχθήσε) οι ανώς ὅτι δυο ὄντου «ξ ὧν ὁ χόσυος σιυέσηκε, 
/ ω λ λ Σ ' / Ν 5 ὶ / / 

σώματος ὁ Ψυχῆς, τὸ μῥ σόι ἐγώνησε }εὸς, λλὼ τ' ὕλης «δαρομλῤης, 
2 1β λ / κο λ / / ε.α, 

ἐμόρφωσε καὶ σιωήθµοσε, “πέροισιω οἰκείοις κοὶ ογήμασι 9ῆσας καὶ ὁράσας ο 
ἡ / ς λ Ν αλά ντ Ν ρω κ λὰ / ” 

το απειφον Ἡ δὲ ψυχὴ, γου μετα «Όσα πο λογισυ.5 κο αθµονίας, σσ 
./ λ ου οω  ὥτι Ὁ λ Φε Νο 

έργον ζδι τῷ }ῦ µόνον, δλλὰ χαὶ µέρος, οὐσ ὑπ αυ δλλ) ἀπ' απο 
μ ς δν 

καὶ οὅ αυτά γέγοεν. 
ΖΗΤΗΜΑ Γ. | 

/ 2 ω / δν, λ «/ δα κ ' 

α. Ἐν τη 1]ολιτεα, ποῦ «παντος ὠασερ µιας γραμμής τετµη- 
/ »/ { : / ον νι ο ε ᾿ 

μᾗῤης ἄνισα τμήματα, “πάλι τέμνων ἑχότερον τμῆμα, εἰς δύο ἂνὰ 
ἡ 5 κ / / ο ε / / λ λ ου πρι τὸν αὐτὸν λόφον, τὸ, τε τὸ ὁρωμᾶῤε λος κο τὸ τὸ νουμλα «δι τὰ 
/ / ο λ ο ο 2 / Δ λ λ ο 2/ 

πάντα, ποιήσας, τὰ μάὸ νοητῷ «φθῶτον Ἀποφανει, τὸ «δι τὰ «οβώτω εἰδ, 
λ | ω λ 2 ο ο «Ἀ ἡ / / : 

δεύτ ερον το μα» Ἱμκαπιχον, Τὸ δὲ αἱ) ήτο «Ὁῷο02τον µ, τα ερεμωία. σωμαπα, Ὁ 

Β. 3. ἔνεσυ] Ἱτα Β. Ἑ, γπ]ρο, ἔσι. 

Ο. 5. ΖΗΤΗΜΑ τ’.] Ἠαιά ἀπδιταν], που Ίοσο πονῖ ρτϊπεῖρίαπα οαρῖῖς Ροπετα, ἴρβιας τεὶ εγιάοπίῖα ἀπέταδ; παπα 
ἵπ οπιπῖδας Ηρτῖφ Ώσο πί ππαπα σαριί οοππυαπίας, πα ρατίϊπα εἰ Με. Ιπάυχϊε ΗὈτατίοῬ 1π εττο- 
τεπι ραγϊοπ]α γοῦν, ΡεΓΡΕΤΑΠΙ οτί εΧ τοῦ: Ώᾶπι Αἱά. Ῥαΐ. Χγ]. Παβεπί, Ἐν τη Πολιτείῳ γοῦν σαντὸς----: 
ΒίερΏ, αἀάϊά1ί τοῦ εκ Τιεοπῖς. Ῥο]. Ταπποξ. Βομοίί, Ἐαπαϊάεπα γοῦν ἀε]εν]. 

Ο. 8. περὶ τὰ σάντα] Νοη [απί Ῥ]αϊοπίβ, ομ]θ γετΌα Ίπ νοµένου ἀεβπυπί, Ἑ. Ἑ. παρὰ τα «σάντα, ηιοά Πο. 
πιασῖ Ρτοῦο απαπι υυ]ραίαπι, Βυήριοείασ ο υἱ9 «σερι]ὼ φάντα: αἴφυὶ πιαρῖ οστη Πίεταταπα ἁπθήρας, 
απαπι οππῃ οοπβ]ο ἀλριίασηϊς οοπρτυῖί, Ῥοτίε νεταπῃ εβὶ τέῖαρα πάντα. 

ἀεβηϊεπίαιε Ιπβπίέαπα: αΠΙΠΙΑ ααέεπι ππεηεῖς, Γὰ-- {πα εβ ρτοσεπ]εῖ, ε]αίαιε οοπΕίπεί ΠαΕΙΤαΠΗ, Ροί- 
αοπίς, «οπεεηίµίαιε ρατΏςερ», ΠΟΠ ορις πιοάο, Ώωπευ]α αωαεἆαπι α σεηίίοτε αγυ]{α, Οµαπάο Ἱἴαφιε 

πιαπάις ποπ εβιάῖς αιέ οοπιραάξίς ορετῖδας Ππιϊ]ῖς 
εί, {εἆ πιασπα εἴ Ιπεβ ραῖς υΙτα αἴηιε ἀῑνΙπίαεῖς, 
αὐαπη α {ε ἴευς πιαίετία Ἱπ[ετα]ξ αἴαιε αἀπιι[ουϊς, 
Ραιιά Ἱπ]ατία Ἰαχία εί ραΐετ πιαπά!, αιάρρε ἵπ γ]έρπι 
ρτοάμά!, εἴ ορ/εχ αρρε]]αίωτ. 

Π. Ἠας ουπι πιαχίπιε αἆ {εηζεπίίαπα Ρ]ατοπίς 
αερεάαηί, «οπΠάεΓα απ εί Ἠπεο ρτοραδί]έει ἀῑςί 
Ροβΐπ. Όαπι πιαπάις οοπ{εί ε ἆμαδις ραγίδις, 
«οεροτε εἲ απίπια, «οτρι5 αιἰάεπι ποηπ ρεπιί 
Ώεις, {εά α πιαίετία εχΠΙδίέαπι «οπ{οτπιανίί ας 
οοπεϊηηανῖε, {αφ (ετπιϊηϊς ας Ἠσιωτίς ἀεν]ηςῖεης 

{εἆ εί ραῖς Γεἱ ε{ξ, πεαιε αὓ Τρίο [έχΑ, {εά ἄε 1ρίο. 
εί εχ Τρίο εχ{ῖε. | 

ΟὐΔΣΣ5ΤΙΟ ΤΠ. 
1. Ίηπ Βερυδ]ίσα Ὀηϊνετίο οοπιραΓαίο 1ϊπεας ἵπ 

Ρατίες Ιπαᾳια]ες ἆμας {εξταε, υίταππσιε τατίαπα π 
ἆμας εαἀεπῃ ρΓοροτέίοποα ρατίες ἁῑν]άϊς, εί οµπα εο- 
ταπα Ύὐα νιάεπεατ, {απ εοτάπι αμς ππεηίε {οἷα 
Ιπτε]Ηριπέας σεπετα «οπ/{Ε(αῖε: εοταπι Ύμα: ππεῃ-- 
τε Ιπίε]]Ισαπτυτ, Ργίας ρεπις αιοά οοπιρ]εξείτας 
Ριίπιας {οτππα5, αἰίεταπα ππαϊπεππαίουπα: εογαπα 
ας {επίαπέως, ΡΓῖα5 αιιοἆ «οπείπεί {ο]ῖάα «οΓροία, 
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δεύτερον δὲ τὶς εἰχόνας κοὶ τὸ εἴδωλα τούτων καὶ κθιτήθιο ἑχόσῳ 

Ὁ τετ]άρων Ἀποδίδωσιν ἴδιον, νου μὴν τά «Φεότῳ, Ἀ]όνοιαν δὲ τῷ 

μαθηματκῶ, τοῖς δὲ αἰῶητοῖς σίσν, εἰκασίαν δὲ τοῖς «θὶ τὸ είδωλα 

καὶ τὸς εἰκόνας. Τί ὦω α]ονοήλεὶς οἴνισω τὰ τμήμαπα τὸ πῶν ἔτεμνε; 

καὶ πότερον Ὁδ τμημάτων, τὸ νοητὸν ἢ τὸ αἰῶ ητὸν μᾶζόν ὕδη:; αὐτὸς 

9λὸ οὐ δεδήλωκε. 

Δόξει δὲ αὐτόεν μὴν  μάζοω τὸ αἰδητό' ἡ 9 ἀμέβισος οὐσία 

κοὶ κ) ζαυτὸν ὡσωύτως ἔχησω αἴν νους, δν εἰς βρολὺ σιωηγμδύη κοὶ 

καθαρό ἡ δὲ σιεδωσὴ «θὶ τὸ σώματα καὶ «Ὀξιπλανὴς τὸ αἰῶητον 

παρέοεν. Ἔπ, τὸ μὴν ἀσωματον «έρωτος οἰκεῖο, τὸ δὲ σῶμα, τῇ μθὸ 

ὕλη ἄπόρον ὢὃ ἀόβισυν, αἰῶητὸν ὃ γωόμηνον, ὅτων ὁριῶῇ μεοχῇ ἃ νοητᾶ. 

Ἔπ, κανά; αὐδ ὃν αἰῶηὴδ ἔχφσων εἰκόνας ἔχει πλείης χο] σκιὰς 

κοὶ ἐἴδωλα, καὶ ὅλως ἀφ ἑνὸς «ζαλείγματος πάμπολλα µιμήματα 
γίνεῶ αι καὶ Φύσἀ καὶ τέχνη δωωατόν ὕδη, ὅτως ἀνάγκη τὰ ὀνταῦαι τ 
ὀκεῖ πολήὰ αἱοφέρεν, κ) τὸν Πλάτωνα, «ραδείγματα καὶ ἰδέας τὸ 

νοητὸ Ἱ' αἰῶ-ητ]ό, ὥασερ εἰκόνων ἢ ἐμφάσεων, ὑποτί)εμλμον. Έτ, 7 εἰδῶν 

νόησυ οξ ἀφαιρέσως καὶ περικοπῆς σωµωτος ἐπάγεται, τῇ τῶν µαθη- 
µάτων πάέξει χοταοἰράζων Ὑπὸ τῆς Ἂριθμηπκῆς Όχι γεωµετρίαν, εἶτα 
μετὸ παύτίυ ἐπ᾽ ἀφρολογίαν, οι «πάσαις δὲ τὶὼ αρωοικίὼ τιφείς' 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 

Ε. ο. τὸ Ὦ) ἀσώμα]ον πέραΊος οἴκμίον] Ὑείετεπα Ἰεξίοπεπι αἱ πια]οτίς οἱ ε]εραπί]» οἱ αιιέϊογ{α[ῖ τενοσαγί εκ Αἱά. 
ο Ὅὶ Βα{. ΧγΙ. Β. Ε,, εα]α» Ίοσο, πείοῖο 4 πατε, ΒιερΏαπα Ἰηγεχῖξ τοῦ ᾗὲ ἀσωμάτῃ πέρας οἰκεῖον. 

ταίίοπε Ἱπβπίέαπα ε[ῖ αίαιε ἱπιπιεπίάπα: επι {εΠ-- 
Πἱε Πἴ, ραγίιοΙραπάα πιεηίε ἀεβηΐεις. Βταίετεα 
ποιε ἱρίαγαπα Γεγυπ {εηβ]απα αιιανί «οπιρ]αγες 

{εευπάυπι αιιοὰ ν{α εί Ιπιασίπες εοταπι. ὉὈπίςι- 
αὖε ροττο Ἠοταπα εΠετυπῃ {ααπα γίπι 4114 Ρρετεοῖρε- 
τείµ αίαιε ]αάϊςατείιτ αἀΠρησνΙε, ΡΓΙπιο πιεηίεπα, 
πιαίπεπηαέίοο Ιπίε]]εδχαπι, {επ/]οας Πάεπι, ππηιι- 
Ιαοσῖς εί νῖῇς «οπ]εᾶωταπ. Ομῖά αμίεπι νο]α]έ 
ΠΡ, ουπι Ὀπίνείαπι η ρατίες Ἱπαραια]ες ἁῑνῖάς- 
τεί ὃ εί υίτα πια]ο ε{ε, {επῇ]] 2η Ιπίε]Ηρθ]]1ς ὃ 
Τρίε επῖπι Ώος ποῃ εχρ]ςαν]ε. ἃ 

Έτ ριίπιο αμἶάεπω οὑέμέα πηα]οτ γἱάερίαχ εῃε 
Ροτεῖο {εηῇ/]ΐ. ΊΝαπι ἀῑνμιοπεπι ποπ αἀπιίείεης, 
εοάεπιαιε {επιρες πιοίο Ἠρθεης παέυΓα Ἱπε]]1ρ1δ-. 
Παπι, ἵπ ατέχυπι «οηίταξα εβ εἰ ρυΓα: εα οαυα 
ἁπβρατί εἰτειπι «ΟΓΡΟΓά ροίεβ εἰ Ἠΐης Ἱπάε γαρΆ- 
τὶ, {επβ]επι ρατίεπ ρταδιΠέ, Ίαν αιοά «οἴροΓς 
γαςαί, {πο «οη(ϊπείωΓ ἴθπιίπο: οοτρις πιαίεγία: 

παδεῖ Ιπιασίπεδ, απιΌΓ25. εί Ππιμ]ασγα, οί αηϊγετίε 
αῦ απο εχεπιρ]ατί Ρειπηι](2 εχεπιρ]α Πετί ηθευτα 
αίᾳιε ατίε ροΠιπέ», ἵέα πεσεῄε ε[ὶ αἩς Πὶς {πε, 
πιυ]εάίηε 1 αιια; Ηχλίς {απέ ργα[ΐατε, ἆε Ῥ]αίο- 
πὶς {επίεπεία, αἱ {επβαπα Γεγαπι (απαΙαΠη {ΟΓ- 
πιαΓαπα 1 πιαϊετία εχρτε[αταπι {ρεςῖες (έάεαι 1ρίε 
γοςβε) εί εκεππρ]ατία εΠε τες ἱπίε]]1ριρί]ες {{αειε. 
Οείεταπι Βἰαεο υπίε]]Ισεηεῖαπα Ιἀεαταπη ρες Ἱπάις- 
ἤοπεπι οο]Ηρίς αδἰαίοπε εί αιαί εἰτομπιείποπε 
οοΓροΓίδ; Ρε: ἀῑειριπαταπι ριαἀμς πο ἀεάιμσεπς 
αὗ ατεἈπιειῖολ αἆ σεοππείτίαπα, Ἠίης ἆ α[ἰτοίο- 
ίαση, ἀεηίαμο αἆ πω{οαπα {ευ Ἠατπιοπίςαπη ἀεάι- 



σ4 ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 

γώεται μὺ }ὸ τὸ γεωμετρούµψᾶμα, τὰ σοσᾶ µέγεθος «φπθθσλαβόντος" τὸ 
δὲ «ερεα, τᾶ μεγέθους βά9ος πὸ δὲ ἀσρθλογούμῆμα, τᾶ σερεῖ κίνησιν' 
τὸ δὲ αεμονικὰ, τὸ κυεμῥῳ σωµατι Φωνῆς «πεοσρομθῥης ὅλεν ἀφαι- 
ρφιῶτες Φωνὼ μὺ τῶν κωουμλῥων, κίνησν δὲ πῶν σερεῶν, βά9ος δὲ 

ον στο0ο σι 

Ακ καδ κ αμ. μμ... 

τῶν οπιπέδων, µέγεδος δὲ τῶν πυοσῶν ἐν Αὐταῖς λυησόάβα ταῖς νοηταῖς του 
ἰδέωις, θὐδεμίαν Ἀ]αφορὼν ἐχούσαιο «πθὺς λλήλας κτ τὸ ἓν κο µόνον 
οὗ }ὸ οι μονὼς Ἂριθμὸν, ἂν μὴ τῆς ἀπέίρου δυάδυς ἄνψηται ποι- 
ήσασα δὲ οὕτως ἊριΦμὸν, εἰς σιγμὰς, εἶτα γροαμμὰς, ὂκ δὲ πούτων εἲς 
οβιφανείας κοὶ βά9η κοὶ σώματα «φέόεια, καὶ σωμάτων «σοιότηήἁι ὂν 
σαλεα γωομηῤων. Ἔπι, τῶν μΏὸ νοητῶν ἓν κριτήειον ὁ νᾶς κο 9 ἡ 

Ἀονοιοα, νᾶς ὤδι ὂν τοῖς µαημαπικοῖο, ὥασερ ὂν χοτόδροις, ἐμφαμο- 

μζ]ῥων Ἱ' νοητῶν. ᾿Ἐπὶ δὲ 7 Ἱ σωμάτων γνῶσι ἐδὸ πλήφες πένε δυνά-- 
μεις κ, Ἀ]ὰφορθς αἰῶ ήηείων ἡ Φύσιο ἔδωκεν ἡμῖν κὶ οὐ πάντι Φωρᾶ) 
ταύταις, δλλὼ ἐπφόὺγά πολλὰ αἱ. µικρὀτήαι Ἱ' αἰῶησυ. Ἐν ᾧ χαίπε 
ἡμδμ ἐχάσα σιυεσῶτος ἐκ τε τῆς ψυχῆς κο τᾶ σώματος, μικρόν οι 

ν « ἳ λ ... ν 3 | μας μλ 
τὸ ἡγεμονικὸν κο νοερὸν ἐν πολλῷ τῷ τ' σαρχὸς ὄγχῳ χεκρυμμλον ἅτως 
εἰκὺς ἔχει ὂν τῷ παντι τὸ νοητὸν «οθὸς τὸ αἰῶητόν. Καὶ 3ὸ εχει τὰ 
νοητὰ Ὑ σωματικῶν δρχῖο δὲ πάσης πλέον τὸ ὁξ αὐτῆς καὶ µᾶζω. 

7. ἐμφαινομένων] 8ὶς Ἑ. πἹατσο Ἑ, Τ. Υ. Ὑι]σο, οπφαινομένων. Α. 
Ῥ. 1. φωρᾶται] Απίατα εἰ ρτοῦα Ἱεέτίο, τενοσαία εκ Αἱά. Βαΐ. Χγ|. Β. Ε. Ψπ]ρο, ἐφορᾶται. 
Β. 2. δια µικρότητα] δἱο Ε. ΙΠ δια αΠεπεῖτατ Ἑ. ἵπ µικρότητα Ῥο]. Τεοπῖο. Βεμοίί. Αποπ. Τ. Υ. Β. 
Β. 
Β. 

. 

2. Ἑν ᾧ καίπερ] Τα οπηπες Ηρτῖ: οοτταρίε, ραΐο, εί εοττἰρεπάιτη, Ἔτι, ὥσπερ: Ἱαφπε υετίῖ, 
5. τὸ νοητὸν πρὸς τὸ αἰδμτόν] Βὶς Β. Ε.. Ὕτι]ρο, τὸ αἰδητὸν κα) νοητόν. 

εἴε: παπι ρεοππείτῖσα Πιιπί τε πιασπίμάίπε αἆ (επι. Ιηέε]εέχις επίπι πἹεῃς εβ ἵπ πιαίπεππαἰεἷς 
ΠπηεΓΙΙΠῃ αοσεἀεηῖε, {ο]]άαε αεοεἀεηῖε πιαρηϊεμάϊπί  ἵπ αιίθις, Ποιέ ἵπ {ρεου]]ς, αρρατεπέ {οιπι {οα 
εγΠ{]ε, ατο]ορίςας ομπι πιονεπειΓ {ο]]άα, Ἠατ- 
πιοπίσα δί πιοῖωπα {εφιίέαχ {οπις. Όμο Πέ ας { 
νοσεπῃ πιοτῖς, πποζυπῃ {ο]Ιά15, οταπτῖεπι [αρεΓβςίε- 
ας, πιασηϊεμάϊπεπι αααηξΐ5 οἁἵππατηις, Ίαπι ἵη {ρ- 
ᾖ59 ππιας Ἱπτε]Ησίοιηδις Ιάεῖθ, «ας Ιηγίσεπι πι]- 
Ίαπι ἀῑβετεητίαπι Ἠοδεημίες ἀῑοετπαπεατ ταίοπε 
Ὀπίας εἰ βοµας. ἸἈοη επίπι ΠάππεΓώπι υπί(α» ε- 
Πεῖε, πι Ιπβηΐτωπα { ατίηραί Ριηρτίαπι; {ο {αξϊο 
Ώύπηετο, αἆ ρυπέχα, (μπι Ἱπεας, ἀείπάε {αρεΓβςίες, 
ογαβεῖες, πιοχ «ΟΓΡΟΓΑ, εί αια]]έλίες «ο{ροτυπι α{- 
{εἑζοτυπι ρτορτεάίπιατ. Ῥοττο αμίεπα «µα: πιεπίε 
οεΓµπέως, υπίσυπη Ἠαδεπί αμο᾽ ]αάϊοεηέως, πιεπ- 

ππεπίε οεγπεπάα. Αά «ΟΓΡΟΓΙΠΙ γετο «οβπ!{1ο- 
πεπι, οὗ πια]εεμάϊπεπα, αμίπαιε ποδίς {εηίας Πᾶ- 
έατα ἀεάις αιϊ ἂε 15 ]μάίσεπε: ηεφμε {άππιεη Ἠϊ 
οπιπία ἀεργεπεπάυηέ, πια]εῖς {εηίαπι οὗ {αϊ εχΙ]]-- 
ἴαίεπι {αὈτεγ[αριεηεῖδας, ΆῬοττο, Πευτί αωίίααε 
ποβτιπι 2ΠΊπΙο εί «ο{ρογε «οπΏαΐ, εἴ νἱ5 ρτίποερ 
πιεηέῖς εχίρυα Ἰαΐεῖ ἵπ πιαρπα «οτροςῖ8 πιο]ε; εο- 
ἀεπι πιοάο ἵπ Ὀπινετίο {ε Ἠαδετε Ἱπίε]]σιδί]α εί 
(επΗ]ία, «οπ/{εηίαπευπη εΠ. Ναπι Ἱπτε]Ηρισ]]ία ρτῖ- 
οἵὰ [απί οοτροτεῖς: ρΓϊποϊρίο αμίεπι αιογίς ρ]α5 
ε{ε, εί πια]ας ἴ4, αιοά εκ ρεϊπεῖρίο ογίζατ, 
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β. Πρὸς δὲ τοωύανῄον ἐἴποι πο ἂν'΄ «Φβῶτον, ὅτι συγκβΆνοντες τὸ 
αἰώ ητὰ τοῖς νοητοῖς, τρόπον τπνὰ τὰ Φνητὼ τοῖς γείοις «Ἰξισοῦμόμ' ὁ γλὸ 

Οκὸς ὂν τοῖς νοητοῖς. Έπειτα παντιχΏ δπε τὸ «Ὀριεχόμλμον, ἔλατ]όν 
ω / Ὅς Αν λ / / λ ᾿ / ὕὸι τῇ «ριέχοντος ἡ ὃ τῇ παντος Φύσο τῷ νοητῷ «ειέχει τὸ αἰῶ ητον. 

Ὁ 3 Φεὺς τὸ ψυχἰὼ εἲς τὸ µέσν 9ὲὶ, αἱ “σαντός τε ἔτεωε, κο 

έξωθεν τὰ σώματα αὐτῇ «ξιεχάλυψεν. Ἔσι δὲ αόρατος ἡ Ψυχἠ, καὶ 
παάσωις ταῖς αἰῶήσεσιν ἀναιῶ)ητοο, ὡς ὂν τοῖς ἨΝόμοις ερ) δὸ κ ΦΖαρ- 

ς ο 4 / ς : ς ν 

τὸς ἡμχν ἕς ἔχωσόο ὅοιν' ὁ δὲ κόσμος οὐ Φλαρισόμλο.. Ἡμϊυ μὸῥ }ὸ 
ἐχόσε Ὁ ζωτκίὼ δώαµιν ὀντὸς «Ὄειέχει τὸ Φνητοειδὲς κοὶ αόλυτον ὂν 

δὲ τῷ κόσµῳ ποωύαντίον, ὑπὸ τῆς κωβκωτέροις δοχῆς κοὶ κὉ τὸ αὐτὸ ᾿ 
ε / ας ἃ »λ / λ λ 9 / / Ἶ 
ὡσαύτως ἐχεσης ἀὶ σώζεται τὸ σωμαχὸν ὂν µέσῳ «Ἀριεχόμλμω. Κα 

ο 7 / / Νο λ κ ο { η ος μἱὼ ἀμερές }ε λέγε) κὶ ἀμέβισυν, τὸ μΏὺ σῶμα µικρότητ, το δὲ ἀσω- 
µωτον κ) νοητὸν, ὡς οἴπλᾶν, κ εἰλικρωὲς, ὁ χοθοιρὸν ἁπάσης 5ερεότητος ὁὶ 
αἱαφορᾷ». Καὶ ἄλλως ὄΌη)ές ὅοι τοῖς σωματικοῖς τεκμαίρεῷ-α) «δι τ 
ἀσωμάπων. Τὸ γουῦ Νωῦ, ὠμερὲς μὴν κολᾶται κοὶ ἀμέρισυν, μα ὃ 
πανταχΏ ὀφψέηκε, καὶ Θδδέν τι τῆς οἰκεμλῥης ᾽μέρος αυτ ἔεημόν ἴοιν 
λλὰ κοὶ πάθη παντ καὶ Φράξει, Φβορα] τε πᾶσαι καὶ υέσές αἱ ὑπὸ 
Ὑ. κόσμον ὂν τῷ Νωῦ «ἱθιέχον). Κειτήριο δὲ τῇ νοητ μόνα ὅδιν ὁ νᾶς, 

. 7. ααρῶτον, ὅτι] ὅτι αΠαπαίαπῃ εχ Β. Ε. 
«8. ἀρχπς] Αἀάάῑέαπα εχ Β. Ε. 
»1. Καὶ μὸν ἁμερές γε] 8ὶς Β. Ε. Αποι,. Ὑμΐσο, Καὶ μὴ ὠμερές τε, αποά αΏ Α]άο Βαΐ. εἰ ΒίερΏ. τεπιεταπέ, 

Χγ]. εἰ Τ. καὶ μὴν ἀμερές τε. 

«7. αἱ ὑπὸ τὸν κόσμον] 8ο Β. Ε. Ὑπ]σο, αἱ ὑπὸ τῷ κόσµα: «ποσαπη αἱ 9ίερΏ, Ἠαδεί εκ 8ομοίε, Αποπ. ΊΜαπι 
΄.Α]ά,. Βα[. ΧγΙ. καὶ ὑπὸ τοῦ κόσμε. 

σωῦσ 

σ' 

Π. ΟΌοπιτα αμίέςοπι ααμῖς ἀῑσεί, Ῥτίπιαπι πο 
(εηβ]ία Ἱπτε]]1ρίθΙ]]δας οοπιραταπἀο, αμοάαπιπιοάο 
πποτία]]α ἀῑν]ηϊ εκααιατε. εις επίπι εβ εκ 
6επετε Ἱπιε]]ΙρϊριΠωπι. ΤὨεϊπάε πρίααε Ἰά ἀιοά 
εοπίϊπείσ, οοπεϊπεπίε παπι εβ. Αι ἸὈπίνετα 
ηαέυτα Ἱπτε]]1σι δις {εηβ]α οοπέπεε; Ώεις 
επίπι Απίπιαπι Τη πιεά]ο ροῄίαπι ρε οπιηία εχίεῃ- 
ἀῑξ, εαπιιε {οτῖς οοτροτίθις οἰτομπιάςάϊε. Ύ ιάεγῖ 
Αμίεπῃ ποπ Ρροίεβ Απίπια, πεαιε υ]]ο αἷιο {εηία 
Ρετο]ρί, αέ ἵπ Τ,εσίδις ἀϊδχυπα ε[: ἵέπαιε εί ποί- 
ἔταπα απυ/(ᾳυσιε Ιητεγῖξυϊ οὐποχίμς ε{, παπά 
πεφιαφυαπα Ιπίετδίτ. απ αιϊγί ποίταπι ἵπέας 
ν{α]επι νῖπῃ πιοττα]Ι ας ἁΠο]υδί] «οἵροτε σοπ{ῖ- 
πεί: 1η πιαπἆο οοπίΓα α Ρτ]πεῖρε ρατίε εί {επιρες 

εοάεπι πποάο {ε Ἠαδεηίε, «ΟΓΡοΓεα ρετρείµο «ΟἩ- 
{ετναίατ πηλέυτα ἵη πιεάίο Πία. Ἐτ νετο ἀϊνειῃς 
πιοάίφ {εηΠ]ε εἰ Ἱπίε]]]σίρ]]ε εοτροτίαιε εχροτς 
ἀϊουητιαγ Ἱπάϊνιάμα εΠε, πι]]απιααε αἀπιίτίεγε Ραί- 
εἴέίοπεπι: Π]]ιά οὗ εχὶριίλίεπα, ος οὗ Ππιρ]ις- 
εαίεπι ας Πποετίέαίεπι, οί αιοά οπιπίς ογαίΠτῖεί 
εχρεις ε{ῖ αίαιε ἀῑβετεπιία. Ουἱμ εἴ α]ϊοφαί Ἱ]- 
ερίωπα ε[ξ εχ «οτροτεῖς τεῦις ]μάϊςατε ἆε ΙποοΓρο- 
τεῖφ νε]]ε. ΊΝαπι πο Ἱπάινιάαυπι ἀῑςῖεωτ, εἰ 
αιοά ἵπ ρατίες {εἶπάί πεφιεαῖ, Ππια] ῶππεῃ υδίαιιε 
Ἱπβαί, πεφιε εο υ]]ᾳ πιαπά{ ρᾳῖς ναςσαε: {εὰ εἰ αί- 
{εξίοηες ΟΠ1ΠΕΒ; εί αξτίοηες, ἱπίετίευίαιε εί οτέι5 
εο, ααοά Άίωπε ἀῑείεατ, οοπέῖπεηέεως, Ώε Ιπίε]]]- 
σιοῖ]ους, αιἴρρε αµα {οἷἱα πιεηίε ρετειρίµηέας, 
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ὡς Φωτὸς ὄψες, δὶ ἁπλότητα κοὶ ὁμοιότητα τὰ δὲ σώματα πολλὰς δια- 
Φορὼς ἔχοντα κοὶ αἰνομοιότηᾶς, ἄλλοις ἆλλα κριτηβλοιο, ὥασερ ὀθάνοις, 

λ 

ἁλίσιεῷ αι πέφυκε. ᾿Αλλὰ μἱὼ ϱὔδὲ τῆς ὂν ἡμῖν νοητῆς κοὶ νοερῶς 
Διωάµεως χαταφρονοῦσιυ ὀρῶς' πολλὴ }ὸ οὗσα κοὶ µεγάλη, «ρίει 

᾿ παντὸς τῇ αἰῶητᾶ, καὶ µέχει τῶν γείων «δμωείτω. Τὸ δὲ µέγισυν, αὐτὸς 

ν΄ Συμποσω διδαάσιων πὼς δὲ τοῖς ἐρωτκοῖς χεϊῶαι, µετάγοντα τὸ 
ψΨυχίὼ Ἀπὸ Ὑ αἰῶ ητῶν χαλῶν Όι τὸ νοητὸ, παρεγυᾷ -' µήτε σωματός 
ἄπνος µήτ᾽ οπηδεύµατος µήτ᾽ ὀησήμης χάλλἠ μιᾶς ὑπυτέάχότοι κ 
ἅ δουλόύεῳ, δλλ) Ἀποσώτα τ «λὶ τιῦτα µικρολογίας, οι τὸ «ολὺ τὸ 

ὁ χολοῦ «σέλαγος σρέπεῶ-α]. 
ΖΗΤΗΜΑ δΔ. 

Τί δίποτε τὼ Ψυχίὼ αι ερεσουτέρον Ἀποφαίνων τὰ σωµατος, 
αἴήαν τε τῖς ὀκείνε λυέσεως καὶ δοχἰὼ, πάλι Φιῶν, -. Οὐκ ἂν λνεῶς 
6 ψυχἰὼ ὤνάυ σώματος, 6ὔδὲ νοιῦ ἀνόυ ψΨυχ]ς, δλὰ ψΨυχἰὼὸ μδὺὸ ὂν 

6 σώματι, νομῦ δὲ ὂν τῇ ψυχῇτ Δόξη }ὁ τὸ σῶμα κοὶ 3) ὃ μὴ Έ, 
σωννπάρχο ἅμα τῇ ψυχῇ κ Ἀμιώμήρον ὑπὸ τῖς ψυχῖς. 
'Η τὸ πολλάκις ὑφ ἡμΝν λεγόμἆμον ἀληδές ζὸν; Ἡ Ὦ 29 ἄνες ψι 

ὁ) τὸ ἆμοεφον σῶμα, συνυπΊρχον Ἀλλήλοιο αι, καὶ Θὐδέτερον οὐτῶν Ὕλῥεσιν 

έογεν ἐδὲ δρχἰώ ἐπὲὶ δὲ ἡ ψυχὴ νᾶ µέελαοε κ ἁρμονίας, κ 9νομδύη 
α] συμφωνίας ἔμφρων, μέζαρολῆς αἰτία γέγονε τῇ ὕλη, κοὶ κρατήσωσα 

Α. 1, Ἡ τὸ πολλάκις] 8ΐο οπΊπες Ἠδτῖ, εχεερίο 5ίερἩ, ααὶ νυ]σαν]{ ἡ τὸ πολλάκις. 

{οἷα πιεης Ἱμάϊσαί, Ποιες {οἷας ν]ας ἆε Ίαοε, οὗ 
ΠπιρΗςϊελίεπι εε Ππιϊειάϊπεπι. (Όοτροτα αυΐεπι 
οπι ναγίας Παῦεαηέ ἀπβετεηεῖας εἰ ἀῑνεγ[έλίες, αῖ-- 
5 αἱ] Ἱαάϊςαπάϊ Ἱπβεταππεπεῖς ρετεϊρίυπέεατ. ΌὉε- 
ἔεταπι πε Ἠος ααἶάεπι τεξχε, ααοά επι αὐα ἵῃΠ 
ποδίς εβ ἱπτε]Ησεπίεπι Ἱπτε]ρίρί]επιαμε {αου]α- 
{επι, ἀείριείαπε: αὖσε ουπῃ Πέ πιασπα αἴαυε ππα]τα, 
οοπιρ]εξείεατ οπιπία {επα]α, εί υίαιε αἆ τες ἁῑν]-. 
πας ρεγῖησα. Τά νετο πιαχίπουπα ε{ε, αιοά 1ρίε ἵπ 
Οοπν]νίο ἆοοεπ5 4ο ραξο απιαϊοτς αεῖ ἀεδελ- 
πας; απῖπιιπα α {επαΗδις Ῥοπίς αἆ Ιπιε]Πρϊβί]α 
τταάιςεπάο, Ἠοτίαζαχ πο, πο μ] ης εογβογίς, [μάεὲν 
αμέ [εἰεπέία ῥωιεργίέμά(πέ αάάῑξΗ [εγυίαπως: [τά 
αὐ]εέία {[α η απήέαέε α υα/[ῦη ο γΠΗμἰπές 
{Πά7Ε ΠΟ. εοπυεγ{α12145. 

ουξςΤΙΟ ΙΥ. 
Ου αε ολυ{]α Ῥ]αΐο, ουπα {επιρεΓ Απίπιατη ἆἷ- 

οαέ «οἴροτε απέϊαμἰογεπη, εἶαιε οτί ρτϊπεϊρίαπι 
ει «άῇαπι, ἔππεΠ ἀῑοῖε, Άίεφιε -πίιανη ο ζώα 
πε εοΥβογε, πεφιε ή{ρπίεπι ᾖπε {πίσια, /εᾷ -4πίπιαπα 
ἕπ εΟΥΡΟΤε, 4επίενι ἐπ 4πίγιαξ Πο επῖπι γἱάευίέεατ 
εοτρις εί εῃε ε{ ποπ εῇε, αιοά εί Ππια] επι Απῖ 
πια εχΠΏας, εἰ αὐ Απίπια ϱίρπαίυΓ. 

Απ νετιπι εβ 1ά αιοά Περε ἀῑχίπιας ἓ Ῥεϊ]σεε 
πηςητίς εχεις Απίπια, εἲ οοτρι5 ΙΠίοΓΠΊΕ, {επιρετ 
Απι] 6αεταπέ, πεµέγιπιαε εογαπῃ ογέαπα Ἠαδεί αξ 
Ρηϊποϊρίαπι. Ῥοβαυαπι 2μἴεπι Απίπια Μεπίεπι εἴ 
Παπποπίαπα ρατεὶεῖρανΙε, αἴαιε ο οοποεπέυπῃ {8- 
Ρίεης Εέχα πιυίαίοπεπι πιατετῖα ἵπεαμε, Γαΐαιε 
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ταῖς αὐτῆς χωήσεσπ τὰς ὀκείνης ἐπεσπάσωτο χοὶ ἐπέερεψεν, ἕτω τὸ σῶμο, 
2 ε ο) ο 4 λ / Ν 

τῷ κόσμε Ἀῥεσιν ἔαεν ὑπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ χαπιαφηματιζὀμᾶμον καὶ 

σπνομοιούμῆμω. Οὐ ολ οξ αὐτῆς ἡ Ψυχἠ τὼ τὰ σώματος ἐδημι- 
ο: 2 ο» 5 λα ΄ ο Σε ολλ 

ούργει Φύσιω, οὐσ ὃν τᾶ μὴ ὄντο, λ. ὂκ σώματος ἀτάχτη χοὶ ἀἱ9-η- 
µαήςου σῶμα. τεταγμΆῤον αἲπ ειργάσατο καὶ ειδίώιο. Ὥσσερ ὦω εἰ 

Φαίη πε, αὲὶ τὰὺ τᾷ ασέεµατος διώαµιν εἶναι μετὰ σώματος, 7εγο- 
. / λ οω ο ω ἊἈ ο» } / ο / 2 ΑΝ νέναι μλύτοι πὸ σῶμα, τῆς συχῆς Ἡ τῆς ἐλαίας Ὠδὸ ασέρµατος, Φ6ὔδὲν 

2 ο / ε λ ο ε ο Α 

ἐρέῖ α]οίφωνον' αὐτὸ 39 τὸ σωαο.. Χινησεως ώστα που μεταοολῆς 1πσὸ 

τᾶ ασέρµατος ἐγυομλῥης, ἔφυ τοιοῦτο κοὶ Φιεολάσησεν οὕτως ἡ ἅμορ- 
ο 2 ς οφ σα 2 / ας ΔΝ 

Φος Όλη κο] ἀόρλςυς Ἀπὸ τῆς Ψυχῆς ὀνούσης ἁηματώείσα, μορφίωυ 

ἔαε τοιαὐτίω καὶ Ἀ]6)εσι. 

ΖΗΤΗΜΑ Ἐ. 

α. Διὼ π τν μλὺ ὀὐθυγράμμων, τἶδ δὲ κυχλικῶν σωμάτων κο 

ο ημάπων ὄντων, τὰς τν ὀὐΦυγράµµων Ἄεχὰς Ελαίοε τὸ ἰσοσκελὲς τρά- 
. νὰ λ ” ἡ κα / / ο ου / 
Φωνον χο τὸ σκαλίωὸν, ὧν τὸ μζῥ τὸν χύθον σιωέσησε γῆς συυχξῖον ὄντα, 

τὸ δὲ σχαλἰωὸν πώ τε “πυραμίδα κ τὸ ὀκτάεδρον κ) τὸ εἰχοσάεολοον, τὸ 
Ὦ πυρὸς ασέεµα, τὸ δὲ αέρος, τὸ δὲ ὕδωτος λυὸμημον' τὸ ὃ ' κυχλι- 
χὼν ὅλως παθῆχε, Χφίτοι μνηφεὶς τὰ σφαιροειδοῦς, ὂν οἷς Φησι Ὅ χοτη- 

/“ / ε/ / , Ε υ, "ί4 

ριθμημὴῥων ο ημάπων ἔχφσυν σώματος Φειφερᾶς εἰς ἴσα δλανεμητικον Ε); 

Πότερον, ὡς πονοᾶσι ἔγιοι, τὸ δωδεχάεδρον τῷ σφαιροειδε «φθοσ- 
/ ντα ε/ / ὴ λ .ν χ ς ἡ / κκ. 

ένειμΏμ, ἐπὼν ὅτι τάτω «σθὺς τὶὼ τῷ παντὸς ὁ Φβὺς χΦτεχρήσωτο «Φύση, 

πιοῖριας Παρεγίος πιοεῖοπες εἶις αἆ {ε ἐταχίέ αίαιε 
«οπνεγεῖ{; Τζ «οτρις παπά οὗ Απίπια ρεϊποϊρίαπα 
ἀυχίε, εἴαιε οοπέοἵπιε εί Ππιί]ε ε[ {αέχυπι. Άοη 
επίπι εχ {εἰρία παζυταπῃ «οτροΓίς ε [οὈτίολία Απί- 
τη, πεαιε εκ πἰῃ]]ο, {εά εχ ἱποοπιρο[ίο εί ΙΠΕΟΓ- 
τηὶ «Ο{ροτε «οπάΙέαπῃ αίαμε οὑίεπιρεγαπς τεάἁἰά1ς. 
Έπτρο {Ποιε 5, ααὶ ἀῑεῖε {επιρετ νῖπα {επηϊπῖς ε[ε 
ουπῃ «ΟΓΡΟΓΕ, {άππεη «οἴρι5 Ποις αυέ οἶεαε α {επαίπε 
[αξχυπι, πΙμΙ] ἀῑσαι ἀϊποπαης: Ἱρίαπι αιῖρρε «οἵ- 
Ρή5, πιοξας εί πιµία(οπί ρεϊπεῖρίο α {επαῖπε Ἱπά]-- 
το, πς παϊυπι ε{ῖ αίαιε ρυ]]υ]ανίε: ἵτα Ἱπβογπιῖς εέ 
Ιπάεβηί(α πηατετία αὉ Ἱπῃτα Απίπια επι ΕΟΓΠΙαΓΕ- 
εως, {α]επα {οτπιαπα αἴαιε ἀῆροβείομεπι αοσερῖε, 

ΥοΙ.. Υ. 

ΟὀὐΑΣΣ5ΤΙΟ Υ. 
1. Όωατ, εµπι «ο{ροτα εί πσιτα ρατείπι εἰτοι]ῖ5, 

Ρατείπι τεξῖς Ἠπείς «οππεαπέας, τεζΠπεογαπα 
Ρηιπεϊρία Παειε επαησι]απι αρα α]αίετυπη, εί ἵπαξ- 
αα]απα οπιπῖαπα Ἰαίεταπα, αἱ [εαίεπς ἀῑεῖεωτ : 
αοταπ1 Γιά «υδαπι οοη/{εοεΓΙ{ ΓειΓα εἰεπιεπέαπῃ, 
πος Ργταπιϊάεπι, οἑχαξάτωπη, Ἱοο[αδάταπα, Ιρηίς, 
αξτῖς, εί αηιια: ρεϊπιοτάία: εἰτοι]ατία αιέεπα οπιπ]- 
πο οπής, ᾳπαπᾳυαπι σ]οῦί πιεπεοπεπα {εοίῇες, 
υδί ἀῑέταταπι πσιταταπῃ α αιανῖς τοζιπάιπι «οΓρι5 
αἲε ροῇε ἵη αρα μα]ία ἁῑν]άἱ ᾗ 

Αη νετα ε[ εοταπα {επέεηέῖα, αῖ επι «ο εςαξ- 
ἄγμπ, Ἰὰ ε[ε ἀμοάεείπα Ῥαβιπι οοτρς5, ρ]οῦο αά- 
{οπρΗΠε ἀῑουπε, οµπη ας Ώευπι εο υίαπι ἵη εχ- 
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ὀκένο α|οζωγραφῶν; Καὶ 3 µάλια τῷ πλήν τν σοιχέων, ἁμ- υ 
θλύτηπ δὲ τἶ φωνιῶν τὸ «ὐφύτητα Ἀ]οφυνὸ, ὀὐχομπές ὅδι, καὶ τῇ 
φξπάσὲ, χοώπξ αἱ δωδεχάσκυτοι σφαῖραι, κυκλόερὲς γνεται κοὶ «ξι- 
ληή]ικόν ἔχει }ὸ εἴχοσι φωνίας οεεεὼς, ὧν ἑχάσίω ὀμπεδοι «ειέχησιν 
ἀμολέαι πεῖς ἑχάση 3ὸ ὀρθῆς ὅδι καὶ πέμπα µορί σιωήρωσαι ὃ 

καὶ συμπέπηλυ ὁκ δώδεκα «]ενταφώνων ἰσογωνίων καὶ ἰσοπλόύων, ὧν 
ἔχαςω ὂκ τβιάχοντε τἶ «Φβότων σιαλἰωῶν τθιθώνων σιωέσηκε' δὸ 
κο) δοκὲῖ τὸν ζωδιαχὸν ἅμα καὶ τὸν ὀμιαωτὸν Ἀπομιμείῶαι ταῖς α]ο--- 
νομαῖς τα μοιρῶν ἰσωβι»μοιο ἔσοις. 

ρ. ἨἩ «φρότερόν Ὅδι χαωτὸ Φύσν τὸ ὄὐ9ὺ τὰ φειφεροῦς, μᾶλλον ε 

δὲ ὅλως πώδος τι τῆς ὀὐλείας ἡ σεριφεής; χόμήεῷ-αι }ὸ λέγεται τὸ 
ὀρ9ὺν, καὶ ὁ χύχλος γράφεΏ) κέντεῳ καὶ Ἀ]ασήμαπτ' τῶτο δὲ ὕδιν ὀὐλείας 
τόπος, ὑφ ἧς καὶ μµετεῖτω τὸ ὸ περιέχων ὂκ τὰ µέσα πανταχό)εν 
ἴσν ἀφέσηχε. Τεννᾶται δὲ κο) χῶνος καὶ χώλιόυος ἀπ' ὀὐθυγράμμων' 

ὁ μλὺ, τοιώνα «ξὶ μίαν πλόυρὼν μλψησων τῇ ἑτέρα πλόυρῷ καὶ τῇ 
βάσέ -περιενεχ]έντο" ὁ δὲ χώλιόρος, παρολληλογράμμε παιὐτὸ τᾶτο 
παιθύντος. Ἔπι, τῆς μῥ Ἀρχῆς ἐγίντέρω τὸ ἔλατ]ον, ἐλαχίση ὃ πασῶν ἡ 
ὀὐλεία Ὁ γὸ πξιφερῆς τὸ μὴ ὅὃι κοῖλον, τὸ ὀντός' τὸ Ὁ κυρτὸν, τὸ ὀκτός. ϱ 
Ἔπ, τ αημάτων οἱ Σρι μοὶ «θότερο! ) }ὸ ἡ μονὰς Ὁ αγμῖς ἐπ }ὸ 

Ε. 7. παραλληλογράμμα] Ἱΐα οπηπες Πτῖ, εχοερεῖς Α]ά. οί ΘιορΗ. { Υυ]ς. ωδή «Β παρ ἀλληλογρά 
ην ο. ν 4 . . . 6 Ἰ Ἱ ’ 
Ἐ.1. κοῖλον, τὸ ἐσ]ός' τὸ δὲ κυβῖὸν, τὸ ἐκ]ός] 8ἱ6 5{ερἩ. ν]σανῖτ, αἆ {επίοπίίαπι Ῥεπε, εκ Ῥο]. Πεοπῖο, ΒεΠοίί, Αποπ. 

ΊΝαπι Αἱά, ΕΒαΐ, ΧγΙ. Ῥ. κοῖλον' κυρτὸν δὲ τὸ ἐκτός. Β. Ε.. Ψεποαί. Ἠοίᾷ, κοῖλον, τὸ δὲ κυρτὸν τὸ ἐκτός. 

ἹἼἹκον,α ΑΕ ΑΙο/η 

Ρἰηρεπάα Ὀπϊνετί παευταὶ Ἐτεπίπι οοἴρις ἁμοάς- 
εἶπι Ῥαβαπι, πια]εμάϊπο Ἰαίεγαπι, απρι]ογαπ]αυε 
απιρεμάϊίπε, τεξεῖ παξταπα (υὈεετβισιεης, Βεχ!]ε 
ε{ε, εἴ εἴτομπι εχίοπἀεπάο, Ποιε σ]οῦί ο ἁμοάεοίπα 
ρε]δις οοπιραᾶ, οἴτομ]απι ἱπηίαίατ, ας πιυ]ία 
εοππρ]εξείεατ, Ἠαδεί επίπῃ νἱρίπε αηᾳι]ο» {ο]ϊάο5, 
δη, αω!νίς (τοις Ρρ]αηῖς οδίιῇς οομεϊπείως, 
Ἰησυ]ῖς τοέξπι 6ί εἶας αμἰπίαπι ρατίεπα «ΟΠΕίΠΕΠ-- 
δις. Οοπιρίηρίεατ αυέεπι αίαιε οοποίηπαέις εΧ 

:. ἀμοάεείπι αμἰπαμαηρυ]ί αραμ]αιετῖ αίαιε αφιἰ- 
αποιυ]ΐς, 4ποταπι αμοάγί «οπβαί ε (τὶρίπια Ρτϊπαῖς 
(ε]επῖ. Ίσαιε νἱάεεατ Ππια] ει Ζοάΐασιπι εί 
4πΏυπ τεργα{εηίατε, αιοά ἵπ αηυα]εν οι 1]]]ς 
ημπηετο Ρογίίοπες ἀῑγίάλτιτ, 
Π. Απ φαῖα οτάΐπε ηαίυτας τεέξαπη οἰχομπι[ετοπεῖα» 

απίεςεά1ε2 αιέ ροξίι οἰγοιπι{εγεηέῖα αοεἰἀἆεῃς αιοά- 
Ρίαπι τεξί ε[ οπιπῖπο ὲ βεξχί επίπα ἀῑείέασ τεζζαπα, 
εί οἴτου]ας ἀε[οπίὈίεαχ ε οεπίτο», οεΓία Ιπίετ 1ὰ εἴ οἰζ-- 
ουπη{εγεμίαπα ἱπίετεαρεάίπε, αι τοζχαπι Ιπεαπι. 
οαρίε, εί [αἱ πιεπ/αταπι Ἠαδεί :, απάϊαµαφιε επίπῃ εἶχ-- 
οιπι{ετεηεία 4 πιεά]ο Έαιιε ἁῑ[ταε. Ἔαπι οοπµ5 4 ο-. 
μα εξ ογ]ἰπάτις α τεξ]]πεῖς ργορασαηέας: Πε, {. 
Ὁ ΙαίεΓε απο ἐγίαπρυ]1, τε]ίαμα ἵπ οἵθεπι εἴτειπα. 

αραπίυτ: Πΐς, { Ιάεπι ρατα]]ε]ορταπιππο «οπίηραζ. 
Έτ αιαπἆο Ρηπεῖρίο 1ά εβ ρτορία5, ἆμοά εβ πῖ- 
ηυς: πἰπίπια υείαμε ε[ὶ οπιπίωπα Ππεατωπι τεέχα, 
µέροίᾳ Ππιρίεκ; οι Ιπ. οἰγομπι[ετεπίε αἰιά πε 
οοηςΆνωπη, αιά. «οπηνεκωπ. Ῥταίετεα πιαπιθΓῖ 
βσιτῖς {απέ Ρείοτες, Πςιέ εί υηί(α ρτίος ρωπέϊο:. 
αιοἀ εβὲ υπίαφ ἴπ ροβία οοη{ἀεταία. Αί νετο 
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ἡ αγμὴ μονὰς ὂν γὲσὰ κοὶ μἱὼ ἡ μονὰς τελφωνός ὤοι πᾶς φλὸ τεί- 
9ωνος δριθμὸς ὀκτάκις ωόμΏμος, κοὶ µονάδα «φθθσλαοών, γάνεται τε- 

τροίθωνος' ποῦτο δὲ καὶ τῇ µονάδι συµθέηκε «φεότερον ὅω τὸ κύχλη 

τὸ τράφωνο εἰ δὲ τῶτο, κο ὀὐλεία τῆς «εριφεροῦς. Ἔπι, τὸ συιχέίο 

εἰς 6ὐδὲν αἱαιρᾶται αἴά σιωικαμλῥων ὁξ οστά, τοῖς δὲ ἀἆλλοις εἰς τὸ 

φυιχέῖουν ἡ αέλυσς εἰ ποίιω τὸ μθὺ τείφωνον εἰς Φόδὲν «εριφερὲς δια- 

λύεται, τὸν δὲ χύχλον εἰς τέτ]αρο. τθίφωνα τέμνασν αἱ δύο α|όάμετροι, 
«οεότερον ἂν τῇ Φύσἀ ὁ ςυμχειωδέφερον εἴη τὰ κυχλμᾷ τὸ ὄὐ9ύγραμμον. 

Ὅπ ποίιω «φεδηούμῆμον μ ὕδι τὸ όὐθύγροαμμον, τὸ δὲ χυχλικὸν, 
οληγρόμΏμον καὶ συµθεθηκὀς, αὐτὸς ὁ Πλάτων ὀνεδείξατο' τὺ }ὸ γἱῶ 
ἐκ χύοων συσησάµΆρος, ὧν ἔχοσον «Φύγραμμοι ποεειέχασν ολιφάνειαι, 
σφαιροειδὲς αὐτῆς γεγονέναι τὸ αημά «φησι καὶ σρογγύλον. ὋὪρε θὐδὲν 

ἔδει ποιόν Ἱ' ποεριφεεῶν ἴδιον συιχέῖον, εἰ κ) ποῖς ὀὐθυγράμμοις αθὺς ἅλ- 
λήλά πως συναρμοτ]ομόῤοις ὁ ο ηματισμὸς ὅδιτ «πηνεῶς πέφυκεν. 

Υ. Ἔπ, λεία Ὦ ἥ τε μείζων ἤ τε µικροτέραᾳ τ αὐτίὼ ὄὐφύτητα 
α[ατηρᾶ, τὼς δὲ τἶδ κύχλων βιφερείας, ἂν ὧσι μικρότερα, χαμπυλώ- 
τέρας καὶ σφιγ[ομλνας τῇ κωρτότηπ μᾶλλον ὁεῶμημ' ἂν δὲ µείζας, ἀνί- 
μδῥας ἱπάμβροι γᾶν κὉ Ὁ κυρτὼ πξιφέεέαν, οἱ Ὦ, κ σηµεῖον, οἱ ὃ κὉ 
ραμμίὼ ἁπο;) Ἱ' ὑπυκέμλων ολιπέδων ὧφε ἐυνοήσέεν ἄν πιο ὄὐλείας 
ἄν) μικρο πολλὰς συντεμᾶῤας τ΄ πΕιφεῃ γραμμίὼ Ἀποτελέη. 

ὃ'. Ὅρα δὲ µη Ὑ' ὀαῦδα κυκλικῶν  σφαιροειδῶν δέν ὅδιν ἀπη- 

Ἐν μις ας ο ροκ κάσ ας, 
πλάταειηι εκ]λίθοι: οἴξημε Ῥος οἳ οιιη ιιπ](αξο σοι” 
ππσπε. ΕΒτίος ετσο εἰτοι]ο εΠ τίαπσυ]5: ας Ρτο- 
1πάε εἰῖαπι τεᾶχα οἸτουπιίεγεηίεπι αηϊεςεάΙτ. [ατα 

αἴς, «οτρι5 εἶας ρ]ουοίαπα Πετί ας ἴετε». Ἀοπ Ι{α- 
απε ορυ5 ΠΠῖ ρεσι]ατε εἰεπιεπίάπι Γοξυμάί6 Ρο- 
πετε: αααπἆο εἴίαπι οετίο πιοάο Ιπίετ {6 οοποίηπαία 
τε]πεα Ἠαης Πσιταπι ρα ΐαγε ροΠιπέ. 

ΠΠ. Αάάε, ααοά γεξῖα Ίπεα:, νε πιαρπα [Πέ 
εἰεπιεπτάπα πυ]]απα ἵω εα ἀῑν]άϊεας, αυ εχ Ιρίο 
{απέ εοπιροβία; Ίαις 1Π εἸεπιεηῖία τε[οϊναπεας {αα. 
Άι (πίαησυ]ας ποπ τε[ο]ν]ξυσ η ]]απι οἰγουπ{ετεή- 
εἴα οοπιρτεµεπίαπι βσυταπι: οἴτου]απα ἆμας ἀἰαππείτὶ 
η αυαίαοΓ ἀῑνιάμηε ετἸαπρι]ος: εΓρο ρεῖως ε Τες- 
Ώπειπι εἰτομ]ο, πιαρ]ίαιε εἰεπιεηά Πατυταπι Ἠδ- 
δει. δε εί Ιρίε Ῥ]αΐο οεεπάϊε τεξβ]ἵπειπη εΠε ρτῖ- 
οτε Ίοςο, εἴτου]απι εἶας αιαῇ αρρεπάϊσεπι «σαν Ἀ 
εἰ ασεἰἆεῃς. ἳΡί επίπι ἔεγταπα εκ ουδίς οοπ(Ευῖς, 
αμ οσυπ1 αωϊν] τεζΕ] πείς «οππεέατ {αρετβςίεδυς. 

1 

Πνε ραϊνα, εαπάεπι Ρτοτίας οοπ{ετναηί τεζϊεμά]-. 
ηεπι: οἰτομίοτυπη εἰτομπη{ετεηεῖα αμαηίο {απέ πηῖ- 
ΏΟΓΕΡ; {απίο πιασίς εινα αἴαυε ατδαίαε {απε: 

αυαπίο Ππα]οΓες, Γληΐο Ιαχίογε». Ππβ{εηίες Ιέλαιε 
ἵη {αρεΓγβςῖε «ΟΏΥεχα, αία ἵπ ραβξτο, αἶια ἵπ Ἱ- 
πηεα, Α{ἱπρυπί {αρ]εξχας ρἷαπας [αρεγβεῖες: αἱ {α{- 
Ρἰςατῖ ΠΟΠ ΠΕΙΠΟ Ροβής, α ταξῖς ραι]αείπι πια]είς 
εοπιροβε1ς οἰτουππ{ετεπίεπα Ππεαπα αὈ{ο]ν]. 

ΙΝ. Ἠος ετῖαπι γἷάε, πε Θογυπα ας; ἵπ ολάµσα 
{απτ ηδίυτα οἰτου]ατίαπι εἰ ο]ουοίοτωπα, Εοτίαῇε 

2 



όο ΠΠ ΙΟΥ Τ ΑΣΡΙΧΙΟΑΥ] 

κρίζωμόῥον, δλλ᾽ ὀμσοίσ καὶ «Ὀεριτάσἁ ην δυγεάμμων, ἤ μικρότητι 
τἶό μορίων, τῆς κκ λανλορούσης, οβιφαίνεται τὸ περγγύλω κο 

κυχλοειδές ὅλεν Θὐδὲ κυέται Φφύσὰ τῶν ὀνταῦθο σωμάτων ἐγκυχλίως 
Μδὲν, δλλ) ἐπ᾽ ἀὐλείας ἅπωντα τὸ δὲ ὄντως σφαιροφδὲς, οὔχ. ἐπ αἰῶητᾶ 
σωµατος, δλλὰ τῆς Ψυχῆς καὶ τὰ νᾶ συρχᾶον, οἳς  τὼ κυκλοφορητπκἰιὺ 
χίνησιν, ὧο «αθσήκεσαν κ. Φύσν, Ἀποδίδωσι. 

7 ἩΠ Τ Ἡ ΜΑ σ. 

Πώς πό]ε ἐν τὰ Φαίῳ λέγετα] τὸ 1 τῷ ἡρό Φύσν, ”. ἧς ἄνω τὸ 
ἐμβει)ὲς ἀναγε), κεκοιωνηκέναι µάλισο Ἱ. «ἲθὶ τὸ σῶμα τᾶ 98: 

Πότερον, ὅτι «ἲθὶ ἔρωτος ὁ λόγος 6: χάλλες δὲ τᾶ «θὶ τὸ σῶμα 
ὁ ἔρως, τὸ δὲ χάλλος ὁμοιότητ τῇ «φθὺς τὸ Ἰεῖα κυᾶ καὶ οἰναμιμνήσκει 
τὸ Ψυχώ: Ἡ μᾶλλον, ελὲν σεριερ)ασέο, ὃλλ) ἁπλῶς ἀκεφέον ὅτι 
τῶν «ει τὸ σῶμα τῆς ψΨυχῆς διωάµεων πλειόνων ἐσῶν, ἡ α]φλογιονκὴ 
καὶ ]ανοητπκὴ μµάλισα τὰ Οία κεχοιώνηκεν, ὼ τῶν θείων καὶ οὐρομίων 

έφησεν:; ἱὼ σὐχ ὤπο τεόπε «στερὸν «φεοσηγόεώωσε, ὡς τὼὺ ψυχίὼ Ὑπὸ 
τῶν ταπεμῶν καὶ ονητῶν ἀναφέρασαν. 

ΖΗΤΗΜΑ ᾖ7. | 

α. Πῶς ποτέ Φηαν ὁ Πλάτων 7 ἀντπξίασι τῆς χωήσεως, 39). 
τὸ μηδαμΏ κενὸν ὑπάρχευ, αἴήαν 9) τῶν «Ὀδὶ τὸς ἰτρικὼς σικύοις 

Β. 9. ἐνγάσει] ἐντάσει Β. Ε.. Εχεπιρ]. Τωτηεὺ. 

ηἰλ] {Πέ εκ οπιπ] ΡαΓέο {ιο χε[ροπάεης ποπαϊηϊ: 
[οά Ιπ//{εηεῖα εἰ εχίεπΠοπε τεδ!]Ππεογιπη, αυΐ εχἰ- 
σιΐταίε ραγςμίαταπῃ, Ιαίεηίε ἀῑ[ογιπαίπε, ιαέ τά αιοά 
ποπ ε{ε, νιάεαεατ τοξαπάμπα Αΐαιε ἴεγε. Τίααιε 
ετΡο οαάαοοτιΠι οο{ροσαπη παπι οἰτομ]ατί πιοζα 
εἰτοιπιασίίαέας, {εἆ αἆ τεξζαπι οπηπῖα Ἠπεαπι. ὙΥ6- 
γε ααίεπη ϱ]οδοίιτα ες, ποπ ει [επ{]ή «ο{ροΓί5, 
[εἁ Απίπιε ει Μεπεῖν εἶεππεπ{πῃ : ααῖθις εἴῖαπι 
εἴτομ]ατεπα τεγο]αίοπεΏ, υέ παέμγα; οοπγεΠίεΠίςΠΙ 
εοτάπῃ, αἆβσμας, 

ΟΩΑΕΣΡΤΙΟ γΥΙ. 
Ωµοπιοάο ἵπ ῬΠαράτο ἁῑοῖειγ πηαίµταπι αἷα, αιια 

τὰ ααοά ρτανε εε [ωτίαπι εγεβίεα, εχ τεῦις «οἵ- 
Ροτεῖς Παπ πηαχίπηε Ώε] ραγςίρεπη ε[ε ἳ 

Απ αμία ἆε 4πποτε {εγπιο εβ ὃ αππος αμίεπα ε[ 

ρυ]ομγίειάτηῖς οοτροσί ἱπμαρτεηεί5: ρ]οΏεξιάο 8ι-- 
(επι Ππιϊ]ειάϊπε τεταπα ἀῑγ]ηαΓιπη πιογεί απίπιάπα, 
εἶαιε εας ΙΠ πιεπιοΓίαπα αἡ Αι ροξίας, αὐ{- 
αμς τα]]α οιγ]οία Ἱπέετρτείαίοπε, γετῦα Πππρμοῖέος 
{αηε αοοἱρἰεπάα: πεπιρε αιοά πηυ]εἰς απίπαϊ {αοι]- 
(αίδις εἴτοα οοτρι5 οεερα(!5, Υ]9 ταξιοςΙηαμά! εξ 
ἱπίε[]]σεπάϊ πιαχίπιε ἀῑνίπαπα ραγεῖρεί παξυσαπα : 
αωαπι Π]ε νῖπι ἀῑνίπαγαπα ας «σε]είῆαπι τεγα!ῃ ςᾱ- 
Ρᾶσεπι ουπι ἀῑχίΠεί, ποῦ αὖς τε αἷαπι αρρε]]αν!ε, 
ηξ ους Απίπιαπι αὓ πλ ιμθις ει «αἀιμςῖς ευη 
{αγ[απι εγε]αί. 

οὐΛἘςΤΙΟ ΥΠ. | 
1. Όιμα (λπάεπι ταῖῖοπε αἲε Ῥ]αΐο, σέ εἶγ- 

οαγε/(/επέίαἸη (Ίου οπίπα ποὺί Πε απθρετιβα[ιθ) 
60 κ. π/[ζ αι μία” {4 ἵπαπει εω(Ίατι ε[]ο εὐ- 
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κ Ν 1ο ος / Ν ν 
πα ἡμάπων, κοὶ Ἱ' ει τὶὼ κοπάποσν, καὶ τὰ ῥήθμδωα βάρη, καὶ τὸ Ἵ 
ε ς ͵ 3/ ν΄ 

ὑδώτων ῥόμαία, καὶ κεραυνὰς, τἰώ τε Φαυομλῤἕυ «οθὺς ἤλεκτραι κο τὸν 
ς ς ι 3 κ 

λίΦυν τὸν Ἡρόίχλειον ὁλκίὼ, πάς τε τγό ΦΦόγ[ων συμφωνίας; ᾿Δόξά 9 
ἀτόπως αἴήαν παμπόλλων χο ἀνομοίων Ὕλνεσιν ἰσσάγειν παθών. 

- » ε οφ αρ, / κ ἀ 

-.β. Τὸ Ὦ 3 αἲδὶ Ἡ ἀναπνοίὼ, ὡς γε) τῇ ἀντιῆξικάσά τὸ αέρος, 
᾽ ε .» 2 νο {/ 

αὐτὸς ἱχοωῶς Ἀποδέδειχε τὰ δὲ λοιπὼ πώνζι Φήσας Φαυματεργεῷ αἱ τε 
νεα 5 ς Αι 2 »/ ν 

κοὶ Ξἱ) μηδὲν, «ξιω)εν τε αὐτὰ ωῦτα εἰς ἄλληλα, κ) αἱ μείοεῶς «σθὺς 

τὸς οὐ ἔδρας ἰόντα, Ἑ' κ’ ἔχάσυν ὀξεργασίαν ἡμῖν ἀφῆκε. 
Υ. Πεώτον ου τὸ «δι Ἱ σωαίαν ποἠ τόν ὕον' ὁ (πδιληθοεὶς τω 

. ον λ ο ἡ / }λ 2 λ Ν / 

αὐτῆς «οεὸς τῇ σορκὶ μὲ ρμότητος αἲρ ὀκπυρωεὶς, καὶ ρόμλρος ὃν 

τὸ χολκἩ πόεων Ἀραίότερος, ὀξέπεσεν θέα. εἰς κενὺ χώρων, ἑ 9λῤ ὅοι, 
εἰς δὲ 1’ πξιεσῶπι 7 σχύαν έξωλεν αέρα. καχεῖνον ἀπέωσε ὁ ὃ Ὑ κθὺ 

αὐτὸ καὶ τῶτο πάφ ων ἀὲὶ καὶ ἄφων ὁ ἔμπροδεν ὑποχωρᾶ, Ὁὁ' χεεμλῤης 
γλιχόμᾶρος χώρας, ἱὠ ὁ «ρῶτος ὀξέλιπεν ὅτω ὃ τῇ σαρκὶ πΕιπίάων Ἶς 
ἡ σκύα δἐδεακ.), κοὶ ἀναζέων ἅμα συνεκλίοὰ τὸ ὑγρὸν εἰς Ὦ σικύαν. 

ς .9 ” ε Ν ν 

ὃ-. Ἡ ὃ κοπίποης γωέ) Ὑ αὐτὸν τεόπο. Αἱ ὸ «ἲθὶ τὸ σύµα καὶ } 
σόμαμχον χοιλότής, αέρος αεὶ πλήρῳ εἰσίν ὅταν Ἐν ἐμπιεῷ τὸ σιῄο ὑπὸ 

Ε. 9. αἰτίαν---ὑπάγει παν9ῶν] Ἐοτίε οοττϊρεπάππα µία αἰτία----ὑπάγειν: γε] µίαν---ἐπάγει. Ῥοβτεπαυπη, 1ὰ εβ ἐπά- 
γεν Ἠαρεί Χγ]. Αποπ. Τ. Υ. {εὰ τεααϊτῖεατ ρταῖετεα µία». 

Ε. 8. Τὸ 2ὰ γὰρ] 8ο Ε.. Βαΐ. Χγ]. Ῥο]. Ἰεοπίο. Βελοίί. Ῥ. Ὑπ]σο, Τὸν μὲν γάρ. 
Ε. ο. ἄγων] Οοττῖρο, δεῶν. Ρτοχίπιο εχοϊἁ]Πε αἱὰ ατ]ίτοτ, ία τε ειοπιάντη----ὁ ἔμπροδεν ὠσοχωρεῖ, ὃ δ' ὄπιδεν 

ἐπιχωρεῖ τῆς κενµένης γλιχ----. Γ19Υ 
Α.. 2. ἀναζέων] Θὶο ἀεάϊ απ]α οπηπεΦ Ηθτί Ἠαθεπέ; εχοερίΐ Αἱά, εἰ 5ἱερΏ, ἵπ ααἶδας εβ ὠναξέω», ααοὰ ἔρίαπι 

ποῦ «Ἀτεί Πρεοῖε. Βυ/ρίοος {αππεη Απέζοτεπα {οπρβ[ς----τῃ σαρκὶ περιπίπ]ων, ἃς Ἡ σικύα δέδρωκΊαι, ἀναξαινο- 
µένη, συνεκνθλίθει τ. ὑ. ἐ. τ.σ. 

ΤΗ Φις ἐυεπίαεπέ /εάΙεογΙΗήΗ ο οδΗ1Ηἱές, 1111014, 
ΟΠΕΓΗΤΗ ]αἐλα[ισπί, αφ ώγεα [κ μήν Τα έπέδης, [ο-- 

Ὁ οἴπο εἰ Εεγεμίεο ἰαριώ: γει αά {ο ἡγαδεμΗδε, οἱ [- 
ποΓΙ εοπ/οπαμέξ Ὑιάείατ επῖπι αατάε ἴλπα 
πημ]ζογυπω ἕαπιαιε ἀϊγετίοταπι εβεξταιπι υπα σαυ{- 
{4 αά{ειτί. : 
1. Ναπι ααοπιοάο οὗ οἰτουπιτε[βεπεῖαπι αδτίς 
τε[ρίτα(ίο ἄαε, 1ρίε {α1ἲς εχρ]ἱσαν]ς: τε]ίαιια οπιηία ἆῑ- 

Ὄσεπς, υί ρταΠρίαίοτυτη αττὶβεῖα πιασῖς {ρεεῖε αμαπι 
τε Ππιίταβί]α εβαεῖ, π]λ]]αιε εβε, αίαιε {ρία {είε 
Ἰηγίσεπα οοπίτιάετε, εἴ νἱοίββπι Ιπιρε]]επάο {ας 

:{εάες Ρείετε, Πηρα]α ποῬῖς εκρ]ςαπάα τε]ῖααῖε. 
{.ΠΠ4.  Ῥπήπιυπι ἄε οιουτοίευ]α τες Ίτα Ἠαδει. Αξτ 

εαγηί ργοχίπηιις αὖ εὰ ουπα «λογο οοπιρτεΠεη/άς σέ 
ἱπβαπηπιαέως, τατίοτ(ιε αωαπι Πητ΄ οτί. πιεαεᾶς 
τοάΊτας, εχεϊἀϊε που Ιπ νασααπι {ραάπα (ααοά 
πα ]απα ε{ε) {εά ἵπ επι αξτεπι αἱ {ος απαδ]ε ος 
ευτρίεαἶαπῃ, εάππαιε ἱπιρε]ήε: 186 απεε {ε Πεαπη: 
αἴηιε Ιτα {επιρετ αξτεπι αἲτ Ἱπαρε]]ήε εεἀεπίειη; 
αρρείεης {ποσεάετε ἵπ Ίοουπι νασπαέιπι Ρτῖοτῖα 
εείποπε. Θίς αίει αι αες]ἀεῃθ αἆ «8ΓΠΕΠΙ α οι- 
ουγδίεα]α οοπιρτε]λεηίαπῃ, αἴάιε εβειγείσεης, πι] 
Ἠμππογεπα ἵπ ομουτοτα]απι εµαίε, 

ΙΥ. Ἐαάεπι εβ ἀερ]μεῖεμάϊ ταβο. Οαγίεαεες 
επῖπα αὐάς εἶτσα ο5 {απὲ εε Ποπιαςβιαπα, αθγῖς Γάπέ 
Ριεηα: ουπι εΓΡο εἶθις ἵπ ϱα5 ἀερεϊπαίζωτ α Ππριυα 
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τῆς γλώήης, ἅμα, καὶ τό παριῶ-μίων ὀνπιλέντων, ὀκφλιθόμηρος ὁ αὴς 
«οθὺς Ἡ ἐρονὸν, ἔχεται τὰ ἑποχωροιῶτος, κο) σιεωεπω)εῖ τὸ σνήον. 

Ε. Τὰ δὲ ῥή]όμῆμα βάρη τὸν αέρα οίζει μΏ πληγῆς ὀκπεσόντα, κὶ 
δίφησιω’ ὁ δὲ περιῤῥέων ὁπίσω, τὰ Φφύσιν ἔχει αὲ Ὁ' ἐρημημδμίω χώρον 
διώκειν κοὶ ἀναπλιρῶν, σιωέπε;) τῷ ἀφιεμλμῳ, } κίνησιν συνεπζωχμύων. 

σ. Δἱ δὲ ὃν κεροιωῶν Πώσές, κοὶ αὐταὶ ῥίψεσν ἐοίχοσω. ᾿Εκπηδὰ 
ὸ ὑπὸ πληγῆς ὂν τὰ νέφει λλνομλύης τὸ πυρῶδες εἰς τὸν ἀέρα κακεῖνος 
ἀντῤῥαγεϊς ὑπποχωρέι, κοὴ πάλιν εἰς ζωυτὸ συµπίλων ἄνωλεν, ὀξω)εῖ κότω 
«ολ Φύσν Ἀποοιαζόμ]ωος τὸν κεροιιωόν. 

ζ’. Τὸ δὲ ἤλεκτεον ἐδὲν ἕλκει Ἱ' αἰδαχάμλῥων, ὥασες ἐδὶὶ ἡ σιδηρῖπο 
λίδος, ἐδὲ πεοσπηδᾶ πι τότοις ἀφ ἑαωτὸ Ἱ πλησίον δλλ' ἡ Ὦ λίθος τινὰς 
Ἀποῤῥοίας οδίησιν ἐμοριεῖς ὢ πνόυµατωώδεις, αἷς ὁ συνεχὴς αναφελλόμημος 

ἀὴρ ὠλεῖ } αεὸ αυτο κακέῖνος ὂν κόχλῳ ξίὼν, ὢ ὑπονοσῶν αὖθις οχι 
7 κενημλῥίω χώεαν, Ἀποοιάζεί) ὁ συνεφέλκε) Ὑ' σίδιρον. Τὸ 3 ἠλεκπέον 
ἔχά μδ τι Φλοοφδὲς ἢ πνόυμαπικὸν, ὀκδάλλὰ ὃ τᾶτο τείψὰ Ὁ ἐπιφανέίας, 

Ὑ. πόρων ἀνασυμω)έ]ων τὸ ὃ ζωυτὸ ἵἃ ὀκπεσὸν ποιξῖ ὢ ὁ σιδηράτίδυς, ἐφέλ- 

κε) 3 Ἱ' πλησίον τὰ χαφόταζι κ ἔηρόταζα διὰ λεπότήα κ αῶ έναν 

9λύ ὕδιν ἰαυρὸν, ἐσ] ἐχὰ βαρος, ἐδὲ ῥύμίω πλῆθος ἀέρος ὀξῶσαι δυνα- 

Α.. 6. αρὸς τὸν οὐρανὸν] Φὶο ΒίερΏ. αεἳ, αἱ νΙἀείας, Οοἁ. Ψεπεί. εχ απο πὶ] νατ]είαιῖς ποϊαίατη : τε]]ᾳα] οπΊηες 
πρὸς τὸ εἶκον: Ἠηπάε παίωπα, 1π Ὑατίῖς [.ε6τ. αἆ σαἱοσπι (τανοο-]μαάπας, πρὸς τὸν οἶκον. Οτεάο πἴταπιπε εκ 
νετῖοτε Ἰεξῖοπε οτίαπῃ, ααάταπι αἰθεγαίταπα τεοϊρ]επάαπα: ἑρανὸν {αἱίατῃ, εκ τεξῖο ύρανεν τὸ εἶκον εκ }- 
ἐκτός, Ἐεθ οοποϊρἰεπἆα εχ ταίῖοπε ἀντιπερισάσεως. 

Β. 7. ἐμθριδεῖς] εκθριδεῖς ΒίερΏ. τεϊπαϊί εκ Α]ά, οοπ{επίῖαπί Ῥαΐ, Χγ]|. τεἠααϊ απἀε πὶ] νατιεῖαῖς αΠαίαπι, 
Ῥεοερίαπῃ Ἰεξίοπεπι ἙΒ. Ε.. Ψοῦ. Απο. Ῥ. Ἐκεπιρ]. Τατπες. Παρεηί, εἲ γετίεταπί Απιζοί, εὲ γι. 

απιυ], εἰ ἑοπ/α]]16 Γπίεῃεῖς, εἶηας αξτ οεἀεπίεπα ἵπ- 
{εφ υίέατ, µπααµε εἴθωπα ἀείτμά[ε. 

Ψ. Ῥοπάετα αυίεπι ]αέταϊα αὄτετα (οἰπάυηῖ, ουπα 
Ἰέεα ἱπείιάεηεῖα, ας ἀϊβραπε: ἵδ αυίεπι Γείτο οἵχ- 
εµπιβμεης, εο ααοά εἶας παίιγα ε{ Πας υέ ναςυᾶ- 
ἔωπα {εαμαίυχ ἵππρ]εαταιε Ίοευπῃ, {αδίπάε ἱπαρι]ίαπα 
νήσος, πιοίµππςυε αοςε]εΓαῖ, 

ΥΠ. Ειπαίπαπι αμίοπι οβίας ἱρᾷ 4ποαυς απιϊ]ες 
{ωπέ ]αέχαιοπί, Αὺ Ιέχα επίπι, ααἱ ἵπ ηυδε Πΐ, 
ἴρηεα πιαίετία εχρ]οία ἵπ αξτεπι εχΗ]]ε, Πας «ΟΠ- 
ἴτα τυρί «εἀ[ξ, 4ο τωτίαπα ἵπ {είε οοπεῖάεπς ἆε- 
{αρετ, νἱ ἀεοτίαπα εἴ οοηί{α ηδίωταπι {αἱππει ἆε- 
Ρεϊπηῖς. 

ΥΠ. Εἰεδταπι νετο πΙΒΙ] εοτυπῃ αείταλῖέ αααε εἰ 
αρροῄ(α {αηέ, αέπεφιε Ηετου]εις Ἰαρίς, πεφιε αιΙο- 
αὐαπα αἆ εα {ροπίε {μα αάπ]τ. Θεά Ἱαρίς Πίο Πα]- 
{ως επαεῖῖ ρΓανες, αίδις «οπίῖπεης αθτ Ἱπιρα]ίας, 
εαπα αμἱ αηῖε {6 εβ (ταά]τ, ἥαιε ἵπ ο{δεπι αρίεαίτας, 
ας αἆ ναουσαίαπι τενεΓίεης Ίουυπα, Υἱ αηα ἐγαμῖε ἔετ-- 
ταπι. Ε]εξτο αωἱρρίαπι Ιπεβ Βαπηππιευπα αξ {ρί- 
ταῬ]]ε: αἴαιε Ὥος αἴίΓΙΗΙοπε Παρετβοϊεῖ τος]αῇᾖφ 
πηεαίρις επι Πωπω, 1άεπῃ αρίε φαοά πιαρΏες: ἵτα- 
ιε θρρς {εειπῃ ῥτοαΙππογΙΠῃ. οοΓρογυπα Πεν]βῆπαα 
αίᾳιε ΠοςΗητηα, οὗ (επιίαίεπα εί Ιππυες!] Πεαίεπη : 
ποπ επίπα Ἱία να]ιάωπα εί, πεαε ρταν]ταῖς Ίππρε- 
(ωγε Ργαάϊέωπι, 41ο παω]έαπω αξτί παρε]]ετε, εἴ 

λάμα μμ 

ο πο σον μα 

“η. “άμα 
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μβμίω, ᾧ «ἵἩδ. µεζόνων, ὥασερ ἡ σδηεῖτς, ικροτήσ. ΠΠῶς ἆω έἔτε 
λίθον ὥτε ξύλον ὁ ἀλρ, λλὰ τὸν σίδηρον µόνον ὠλεῖ, καὶ «φελοέλλὰ «φθὺς 
τὸν λίθο; Αὕτη ο ἔσι μῥ Ἀπορία κονὴ «φεύς τε τὸς ὀλκῇ τῷ λίδε, 

καὶ τὸς Φοεᾷ τᾶ σιδήρου τὼ σὐμπηξυ οἰομύας γίνεῶαι τν σωμάτων. 

Ὁ ἄδιρος ἔτε ἆγαν δραιός ζην ὡς ξύλον, ἄτε ἆγαν πυχνὸς, ὡς χευσὺς, 

ἡ λίθος, δλλὰ ἔχει πόρο καὶ οἴμας καὶ τροχύτηᾶς αἱ τὰς ἀνωμαλίας 

ᾧ αέει συµµέτεες ὧσε μήτε Ἀπολιδαίνευ, λλλὰ ἔδοαις τιν ὀλιαόμῆμον 
κοὶ ἀντερέίσσι «περιπλοχίὼ σύμμετρον ἐχώσαιο, ὡς ἂν ἐμπέσῃ «σθὺς 
τὸν λίδον ΦερόμΏρος Ἀποθιάζεῷ-αι καὶ «πολώ)εῖν τὸν σήδηρον. Τούτων μΔῥ 
ὦωυ τοιβτός τις ἂν εἴη λόγος. | 
πι Ἡ δὲ ἡν ο γῆς ὑδώτων ῥύσις, ἐχ ὁμοίως ὀὐσιύοβον ἔχει 

τὸν τῆς ἀντπεριώσεως τρόπο. ᾿Αλλὰ “χεὴ χαταμουθούειν τὸ λιμναϊια 
Ἡμ ὑδώτων ἀτεεμοιῦτα, καὶ µβῤοτα, τὰ πσερικεύῶ αι καὶ σιωαγαγεῖν 
παντα γό)εν αὐτοῖς ἀκίνητον αέρα, μηδαμᾶ χενίω ποιοκῦτα χώρου. Τὸ 
φοιῶ ο)ιπολῆς ὕδωρ ἔν τε ταῖς λίμναις καὶ ὂν τοῖς “ελάγεσ, δυά) ὁ 
χυμαήνε;), τᾷ αέρος σάλον λαμθάνοντος ἔπει) 9 όὐθὺς μεδισυμλύω καὶ 
σιωαποῤῥᾶϊ ο) τιὺ ἀνωμαλίαν ἡ }ὸ κάτω πληγὴ Ἡ' κοιλότήα ποᾶ 
κύµαπος ἡ ὃ ἄνω Ὑ ὄγκω, ἄχριο Ὦ καζισῇ κ παύση) Ὦ πειεχίσης τὰ 

ο. 7. πρὸς τὸν λίφον] 1,εσεπάιτη πρὸς τὸν λέφον. « 

Ὦ. τ. τῶν σωμάτων. Ὁ σίδηρος] Ῥοβί σωμάτων ἵαοιπα εβ ἵπ Ἑ. Ε. Ἰαεππα Ίοσο ἵπ Ψοῦ. εβ Ἰλυσπᾶν. Ἐτρο αιὶὰ 
εχοϊἀ1ᾖε, ᾳπαπφ παπι {εηίεπίῖα π]] τεφαίτετε ν]άεαίητ. 

Ὦ. 3. οἴμας] ου οπιΠεθ Ἠαβοπί ΠΡεῖ, εχοερίο υπο Ρο]. οἴμης, φποὰ 8ἱερΙ. τεοερίξ. 
Ἐ. 9. τῷ περικεχύθαι] Ἐοτίς, τῷ περικεχώδαι: Ἰβαιε γετίῖ, 

πηα]ογίδας, πηασπηεεῖς ἵΏ ΠΊΟΓεΠΙ, γἷπι {αοετε ΡοβΠε. 
Όιχ νετο πεαιε Ἱαρίάεπι αὔτ, πεαιε Πρηιπι, {εὰ 
ἔετταπ] πιοάο αἆ Ἠετοι]ειπι ρτοπιονεῖ Ἱαρίάεπη ὃ 
Ώρες επῖπι ε[ῖ φυα:{Ε1ο οοπασιιπῖς εξ Ἠογυπῃ αἱ ἕγας- 
Ποπε Ιαρίάϊΐς, εί εοἵαπα αἱ Ιηείελείοπε {εττί εχΗτῖ-- 
πιαηί ΗΤογωπῃ «ΟΓΡοΓιΠ1 Ποτί σοἴξίοπειη. Ἐεττιπι. 
πεφιε 24εο ταΓΠ1 εί αέ Πσηυπα, ηθφιε ἵεα {ο]άπι 
οπηηίπο υί αυΓυπῃ γε] ]αρί: {εά πιεαίις Ἠοδεί 
αιοίάαπα εέ (γαπβέμς αἴφιε α[ρετίαίες, «ια: οὗ 
Ιποριια]Ιλ(επ1 Αξτὶ ρτοροτείοπε τείροπάἀεπῖ: αι- 
Ρυς εβιοίτιτ Ἡέ πο εἰαραις αξτ, {ο {εάῖρας αιὶ- 
Ῥωήάαπα τοσερίιι, εἴ α {εττο πιοάεγαίε τε]ιόχαηιε 
οοππργεΒεη/α5» οἶἶπῃ ἵπ 1ά αἆ Ἱαρίάεπι τεγνετίεπς ἵπ-- 
οἰάΙᾖεί, υπα {εουπι ταρὶαέ αἴφιε ρετίεται. Αἴαιε 

Ἀογπῃ αω]άεπι ας {ετε ε{[ὲ ταῖῖο. | 
ΨΠΙ. Μοάας αιίεπα 4πο 20α: Ρε {εγγαπα Βι- 

επίες οοπίτα αξτεπα οἴγομπιασαπί, ηοπ ρετγίπἀε ε{ε 
ενίάεης. βεά απἰπιαἀνετιεπάμπα ε[ὲ Ἰαευμπα ας ρα- 
Ἰμάαπι ασ υας Ἱπππποῖας ππαπετε: αιοά αααῇ αρρ6- 
τίδις Ἱπο]ωία {απτ, ει Πδί απάϊααφαε εο]Ησωπε 
αξτεπα ἱπιπιοδί]επι, ααϊ πυίααπα ναςυαπι ρταδεαῖ: 
Ίοομπι. Ἰίλααε εΓρο, αια: Ιπ {αρεγβείε εβ 24 
Ίαευαπι εε πιατίαπι, {ατραταγ αἴαις Βιέχυας αξταε 
εχαρί(αίο:. {εαυίέας επίπα {αείπι, ο Ίοουπι πιμίαη- 
{ε, αἴαιε οὗ πα ᾳια(αίεπα μπα ἀεβιῖε, Ὑααι ἰξιας: 
αιΐ ἵπίετηε αεε]άϊς, οανίεαίεπι βιέχας. εββεῖε, ααἲ) 
{αρεγηε, {ΙΠΙΟΓΕΠΙ:. ἆοπες «οη{άαί εἰ οοπᾳἱείσας΄ 
Ἀσπιος, εἶας ἱεγίοεπα πιοίζαπα Ἱππρεάίεητε Ίοςο: 
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ὑγρὰ χώρος ἱσαμβῤης. Δἱ ῥύσάς ἆω αγ Φερομηῥων ἀὲὶ τὰ ὑπσοχωρίω 
τὸ αέρος διώκεσαι, τοῖς δὲ ανπσξειωθΕμΏοις ἐλαιωόμλμαμ τὸ ὀνδελεχὲς ε 
κο) αἰλώφητον ἔχεσι. Διὸ κοὶ Φέροται 9άτ]ον οἱ ποταιμοὶ πληθιύοντες' 
ὅταν δὲ ὀλίγον ᾗ καὶ χοῖλον, ἵεται τὸ ὑγρὸν ὑπὸ ἀθεείας, ἐχ ὑπεί- 

ι 

Χοντος τῷ αέρος, ΦΘὔδὲ πολλιὺ ἀντππείασιν λαμβανοντο. Οὕτω δὲ καὶ 
τὸ σηραῖα τό ὑδώτων ἀναγκοῖόν Όδιν ἀναφέρεῷ αι, τὸ Φύρα)εν αέρος 
εἰς τὰς κενωµ]ῥας ὂν βά)ά χώρος ὑποφερομθῤα, καὶ πάλιν Φύραζε τὸ 
ὕδωρ ὀκπέμποντος. Οἴκα 3 [βαθυσκία κ) ξιέχοντος αέρα νἰύεμον, ὕδωτι ιοοό 

ῥανὲν έδωφος πνόῦμα, ποιέῖ καὶ ἄνεμον, µεδιαμθύε τῇ αέρος οξ ἔδωις 

παρεμπίήουτι τὰ ὑγρώ, καὶ πληγὰς λαμθάνοντο. Οὕτως οὀξωλείῷαί τε 
υπ) Ἀλλήλων καὶ ἀνθυπείκεν δλλήλοις πέφυκεν 6ὔχ ἔσης κενότητος, ὂν 

ᾗ Φατερον ἱδοιωἉν, οὐ µε]εξει τῆς Φοτέρὴ µέαρολῆς. 
9. Καὶ μὴν τὲ αι Ὁ συμφωνίας αὐτὸς εἴρηκεν, ὃν πεόπον ὁμοίᾶσι 

τὰς Φδύγίες. ᾿Οξὺς Ὦ 3 ὁ ζωλὺς γωεζ), βαρὺς ὃ ὁ βραδύς δὸ κὶ «ού- 
τερον κοῶᾶσι Ἡ' αἰῶησιν οἱ ὀξᾶς' ὅταν  πήτοις ἤδη μαραυομθῤοις καὶ Ἅπο- 
λή[μσιν οἱ (ραδεῖς ἐπίοάλωσιν δρχόμβμοι, τὸ κραὲν αὐτγό δ ὁμοιοπώλίαν, 

ἡδυνὴν τῇ οἰκοῇ παρέογεν ἱὼ συμφωνία καλᾷσν. Ὅπι ὃ τότων ὄργανον τὁ 

τῇ τή [τή 
Α. 

«8. ἑσαμένης] Ἐοτίε Ἱεσεπάμπῃ ἔνισαμένης ἠπρεώλεπίέε: Ιἴ8ηιε γετβοπεπα οοττεχῖ. 
«3. εται] Ἠαυά {οἱο απ οοτηρεπάντη 4{ ανίεται, Υεὶ ἵπαται. 
.6. κενδµένας] Τία Β. Ε.. Ψεπει. ο. Ἐ. Ρ. εἰ νετίεταπί Απιοί. εἰ Χγ|. Οεἴετῖ οπΏΠες κωυµένας. 

1. νήνεμο] Νου ἁπδιανί, πε. Π0τῖς, οοτΊσετε νι]σαίπι 3 νύνεµον, 4παπ ΒίερΗ, εκ οοττηρία Ιεέήοπε Ῥο]. 
1εοπῖς. ΒοΏοίί, Αποπ. 3 νήµενον οοπ{εοΙξ; τοξχε αι]άεπα, πποάο 3 αὈ]ερίΠεί, αποά ει ΗὈτατϊ ποϊαπίῖθ 
νατῖαπα Ἰεβῖοπεπα. Α]ά, Ῥαΐ, Χγ|. Β. Ε. Νοβ. ἢ ἄνεμον. Ὑεπεί. πὶ] αάέετί ἀϊνετβίαιφ α δἱερμαπῖαπα 
]εέήοπε. 

Α. 5. ἑδρυν)ὲν] Ἱτα Β. Ε, Υο. Ῥ. Υι]ρο, ἱδρυθέν, 

ι] 

Ιρίο ουΙ Ἱπε]ωίας ε[ Ἠαπποτ. Ἐἶακις εΓρο 2ᾳμ8- 
ταση, ας; Πα {εταπίατ υέ {αδίηάε οεἀεπίεπα αξτεπα 
Ἰπ[εφυαπέατ, γΙοΙππιαιε αὓ ἱπιραα αἀγετίο εἴτ- 
ευπιαδείς Ἱπιρε]]απέατ, αὈίαιε πε οοπίπµαηέΗτ, 
Αίάιε ηας ε[ὶ ελα, αιοὰ Βαν, αιδεῖ αφιιῖ5, «6- 
Πεγίας οωσΓωηέ: Πάεπι ἵεπιες εί «Ἄνο αἶνεο ἰατάϊας 
πιεαηί οὗ ΙπιδεςΙ]]ταξεπα, πο οεἀεηίς αὔτε, πεαιε 
πιαρπαπα εἰτουπητεβεηείαπι ρετεῖριεηῖε. Βὶο εί 
{ρπείαπι αφυας πεςεῄε εβ εββιετε, αξτε εχιτἰη{εοι 
1η Ίος 4 νασιαία [αοσεἀεπίε ἵπ ργοίαπάἁπα, γαγ[απῃ- 
συε αφ Ηα!ΙΏ {οτας ε]ιειεηῖε. ἸΊπ ἆοπιο επίπι ορασα 
εἰ αξτεπι αυἰείαπι οοπεϊπεηίε, {οἶμπι 2αυα «οἩΠ- 
{Φρετίαπι εἰ] {ρίγίέαπι αμξ νεηέωπαι; αιοά Ἠωπιογί 

- 

Ιπο]άεπεῖ Ἱἕχαπιαιε αβετεηέί αξτ ε {αἱς [εάῖδας ϱ6- 
ἀῑε. Τεα παίατα οοπιραγαέαπα ε{ε, πε ππαέιο {ε ρε]- 
Ίαπε, νιοἩπιαιε οεἆληέ αξτ εί ααυα; ααοά πα]]απα 
εβ ναουυπη 1Π ο αἰέεταπι {αρ εης αὉ αἱέετο ποῃ 
πιογεαίτ. 

ΙΧ. Ώε οοπ{οπαπεία 1ρίε πιοάιπι αρετιῖέ, 610: 
{οπί «οποείπαηί. βοηπις επῖπι οεἶετ, Πε αουίέως. 
Ὠτάις αμἴεπ στανῖς. Ίίααιε επῖπι {εηίαπι οἶθας 
πιογεπί αοιί {οηί: απῖθις Ίαπι εναπείοεπεῖδυς, 
υὈί {αρεγνεπίαηί στανε», αιοάἀ εκ 15 οὗ Ππι]επι 
αβεέποπεπι οοπίεπιρεταίωτ, τά νο]αρίαίεπι αιάϊτυῖ 
2άΐετε, ΎἩας εοπεεπέης ἀῑείεατ. Ἐαεῖ]ε ααίεπι εκ 118. 
4υμε 2ηΐε ἀῑξτα {απε Ἱπιε]Ηρίεατ, ποτυπα ἱπίτυππεπ- 
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αρ ὅδε, ῥάδιον σιωιδεν ἐκ αἴν «φερειρημὴῥων. Ἔπ ὃ ἡ Φωνὴ πληγὴ 
τῷ αἰδονομῆῥε ὁ ὤτων ὑπ αέρος πλήτει }ὸ πληβεὶς ὁ αὴς ὑπὸ τὸ 

κωήσωντος, ἂν μΏὸ ᾗ σφοδρὸν, ὀξέως, ἂν ο] ἀμολὸ, µαλακώτερον ὃς 

δ σφόδρα καὶ σιωτόνως τοληγεὶς «οεθσμίγνυσι τῇ ἀχοῇ «αεότερος, εἶτα 

αρλὼν πάλιν καὶ χαταλαμθάνων τὸν βραδύτερον, σιωέπετα| καὶ συµ.- 

παραπέμπει τὼ αἰῶησιη. | 
ΖΗΤΗΜΑ Η. 

α. Πῶς λέγει τὰς ψυχὰς ὁ Τίμαιος ες τε γἱῶ κοὶ σελἰωώίω, καὶ 
τὰ ἄλλα ὅσα ὄργανα χρόνα απαρίῶαι : 

Πότερον ἔτως ὀκίει τὼ γἱώ, ὥασερ ἥλιον καὶ σελἰιύίω, καὶ τοὺς 

πέντε πλανήἁ,, ἓς ὄργανα χρόνα Ἀ[9 τὰς τροπὼ «απθὀσηγόεόυε; κοὶ 
ἔδει τὼ γἱώ ἰλλομλῥίω «θὶ τὸν αἱ «πάντων “όλον τεταιμβῥο, μὴ 
μεμημωϊθαι σιωεχομὴῥίω καὶ µἈήσων, Ἀλλὼ σρεφομδῥίω καὶ ἀνειλῆ- 

μδρίω νοᾶν: ὡς ὕθερον ᾿Αβίαρχος καὶ Σέλόνκος αἀπεδείκνυσων' ὁ μὸ, 

πσοτι)έμἆμος μόνον ὁ δὲ Σέλόυκος, ὢ Ὑποφαυόμλμος. Θεόφρασος δὲ καὶ 
«φθθσισορᾶ τὰ Γλάτωνι πρεσουτέεω λνομλύῳ μετιμελᾶν ὡς οὐ «θοσ- 
ἤκεσων Ἀποδύντι τῇ γἩ τὰὺ µέσίω χώραν τὰ παντός. 

β. Ἡ ποτος μλὺ ἀνήκειται πολλὰ αἴδ ὁμολογεμμως Ἂρεσ- 

χόντων τῷ ἄνδρί µεταγροπ]έον δὲ τὸ Χρόνη, Χρόνῳ, λαμδάνοντα ἀντ 

Ο. 5. ἑλλομένην] Ῥτοῦα οἳ απίῖαια Ἰοέιο ἵπ Ῥ]αΐοπε, ᾳπβΠαθΠΙ εἀ]ία εἶαβ εχεπχρ]α Ἱαρεπέ εἰλημένην, έ Ίος Ίοοο 
Ὑοῦ. πες πχα]ζαπα ἀῑνετίε τπατρο Ἑ. εἰλλημένην. Όπιπο τε]ῖα ια] ΠΌγϊ τεοερίατα οὐίπεπί. Ὑἱά, ὮὉ. Ελπ- 
Κεπ. αἆ Τϊπι, Τιεχ. Ῥ]αϊ. Ὑος, Τῶν ἑλλομένην. 

Ο. 5. τεταμένον] Οοπίτονετία αἱάεπα, ἵαππεπ οετί]οτ ]εδῖο: απαπῃ ἵπ Ἰος Ίο ππας ργαδυίέ Ὑο[: τε]]α αἱ οπι- 
Ώεβ τεταγµένον, αἵ πια]1 Ῥ]αϊοπ]ς Ποπ. 

μπα εΠε αξτειι. Όμῖρρε γοχ εβ δις {επειεπεῖς 
ΡεΓ αυγες αὓ αδτε Ἱ]]αες: Ιεῖί επῖπι αξτ α ΠἹἸονεη- 
τε τε Ιέχμς: ααοά ππονεης, { νεπεπιεης βαῖς, αοιῖς 
Ιοἷε; { Ἰαησυϊάωπι, πιο]Πιίου]ε: εί αιϊάεπι αξτ 
ευπι γεμεπιεηεία εἰ «οπίεποπε ἴόχις, αἆ αυτες 
οε]εγίμς αοε]άϊε: ἀεϊπάε οἰτοιπιῖεῃς ετ αΠιππεῃ5 
Ὠτάϊοτεπα, αΠεφαϊέωτ εί οοπιϊεαέατ {επίαπῃ. 

ΟΡΕΣΤΙΟ ΥΠ. 
1. Ωιοπιοάο αἴε ήπιας απίπηας ἵπ Τετγαπι, 

Έυμαπ, εί αµα; αἶία βαηε Ιπβτυπιεηία «(επιροτῖς 
ἀπρετίας εῃε ἡ 

ΑΠ Ῥος πιοάο πιονετῖ Εατιεραί Γετταπι «ο 
Βο]επι, Τ,αηαπῃ, εί φιίπαιε Ῥ]απείας, 4ος οη- 

ΥγοΟΙ,. Υ. 

νεγΠοπιπα «αυΠα αρρε]]αι {π]γαωπεπία {εηηβογίς ὃ 
ει οροτεαῖέ Τετγαπι ἀεγιπέχαπι εἶτοα αχεπι [)Πί- 
γετῃ; ποῃ ἵεα βὐτϊσαίαπα Ἱπτε]]1ϱί, αξ απο οοΠίεῃ-- 
{α Ίοεο ππαπετεῖ, {εὰ 4Ἡα «οηγετίετείατ εἰ εἴτ- 
εμπιαρετείυτὲ αξ ροβπιοάο Ατίζαιομις εἲ θε]ειι- 
ους οεπάεταπε: {Πε Ίος Ί]]ε ἵτα αέε ροπετεί ἔλη-- 
εαπι, Εὶς εεῖαπι ργοππείαης. ΄Γπεορηταίξας ΡοΓ{ο 
ειῖαπι ἰὰ ηατταί, Ρ]αίοπεπα Ί4Π1 παῖα σταπάεπι ραξ- 
πϊτεπίία Πε ἀιέχαπι, φαοά Τετταια ἵπ πιεάίο 
Ὀπίνετα ποῃ {1ο Ίοσςο οο]]οσανίῇοε, 

Π. Απ νετο Πῖς τεριρπαηπί πιυ]έα; αἷῖα Ἠλιιά 
ἁιδίε ρτοδαία Ῥ]ατοπὶ {επτεπεῖα } Μιιαία Ισίεατ 
{ετίρέυγα, ἀαιῖνις χρόνω Ρίο ρεη]τῖνο χεόνε Ἱερεπάις 
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τῆς ολυικῆς τὸ δυτικἰὼ, κοὶ δεκτέον, ὄρανα μὴ τὰς ἀξέρας, λλλὰ τὸ 
σώματα Ὁν ζώων λέγεῶ αι, χαγαάπε ᾿Αβισοτέλης ὡβίσατο τιὼ ψυχίὼ 
ὀνδελέχειαν σώματος ΦυσικἩ ὀργανικὶ δωάµει ζωὼ ἔχοτοο. ΩΡε 
τοῦτον 5) τὸν λόγον “ αἱ ψυχαὶ εἰς τὸ «φθοσήκοντα ὀρ)ονικὸ, σώματα 
« ὁν χρόνω χατεασάεησω. ᾿Αλλὼ κο τῶτο «ζὰ τὼ δόξαν δν οὐ 
«3 ἅπαξ λλλὰ «πολλάκις ὄρανα χρόνα τὴς ἀδέρας ἔρηκεν, ὅπε κοὶ 
τὸν ἥλιον αὐτὸν εἰς Φιορισμὸν ὁ Φυλακίὼ δει μῶν χρόνα γεγοέναι Φιὶ 
μΏ αἩό ἄλλων ολανητ. | 

Υ. Άρισο ὦω Ὁ γἱῦ ὄρλανον ἀχούφ χρόνε, μὴ κυερβρίω, ὥασερ 
τὴς ἀδέρᾳας, λλλὰ τῷ «ξι αὐτὸ µψεσων αὲὶ παρέχει ὀκένοις ΦΡερο- 
μδῥοις ἀνατολὰς καὶ δὺσἀο, αἷς τὰ «φρῶπι µέτρα τδ χρόνων ἡμέραι 

κά) νύκτες ὁρίζοντα. Φὸ κοὶ Φύλαχα κὶ διμικενὸν αὐτὶὼ ἀτεεκῇ νυκτὸς 
κο) ἧμερις «φεαεῖπε. Κα }ὸ οἱ Ἡἶ ὡρολογίων Ὑνώμονες οὐ συµµε»-- 

ιοοίμ]ροι ταῖς σκιαῖς, δλλὼ ἑῶτες, ὄργανα καὶ Ὑχρόνη µέτέα γεγόνασι, 
μιμέμΏνοι τῆς γῆς τὸ ὀπροῷ-οιῦ τὰ ἡλίῳ «θὶ αὐτίὼ ὑποφερομλῤῳ, 
κοθαπξ εἶπεν Ἐμπεδοκλῆς, | 

Νύκτα δὲ γαζω τίφσω, ὑφιφαμένη Φαέεοςι. 

Τῆτο μν ὅω τοιαύτίυ ἔχει τὸ ὀξήγησι. 

ὃ. Ἐκξνο δὲ μᾶλλον ἄν τι πίδοιτο, μὴ παρὼ τὸ εἰχὸς ὁ ἥλιος 
κο) ἀτόπως λέγηται μετὰ τῆς σελἰεύης καὶ τἶό πλανητίῳ εἰς διοβισμὸν 

Ε. 4. περὶ αὐτὸν) Τία εκ Ῥ. εἰ {αρε τεβιμεπάσπα νε] {αοεπεῖραφς Ποτίς, γπ]ρο, περὶ αὐτή». 

νιάείαγ; αξ Ιπεε]]ρας ποπ Πάοτα, {εἆ απἰπηαΙαπι  ΠΠΑΠΕΗΒ, 16 πποία ομίαμε {4ο οἰίαεῖς οτίπυπα εί ος- 
«οΓΡοΓα αρρε]]ατῖ Ιπβταπιεῃία: 910 πιοάο Ατήΐο- 
τε]ες Απίπιαπι ἀεβηϊνιε αξτινι εογΥβογ:ς παίμγαἰὲς 
{1γωιεπέὲς ῥγσζ{ ας Γαεμίίαίε υἱς. ΄Ταἷῖ ερο 
Ειετῖε {επτεηεῖα: «πιπις ἐπ εοπργµεπέία ἐρρε εἰ {η- 
γασιεπές ῥγαά [ία μας {π {ραβογε [μἱ ἀήβετ[α. 
θεά εί Ώας αἶιεπα εβ ορἰπίο. Άοπ επίπι {επιε], 
{εἆ Γερίας, Πε]]ας {π/γωπεπία {επηβογίς αρρε]]ανίε: 
αυαπάο εεῖαπι Ἱρίαπι βο]επα αἲξ ουπῃ τε]αῖς ΕΓΓΑΠ-- 
εδις Πε] {αέχαπα αἆ ἀεβηϊεπάος εί οωοάιεηάος 
{επιροτσί5 ΠΙΠΙΕΓΟΡ. 

ΠΠ. Ορεπιαπι Ιρίτατ βιετῖε {ς αοεϊρετε, ἀῑςοί 
Τετταπι {η//γΗιεέµήι {ηηβογ{, πο αιιαὲ ΙΕάεπι έ 
{Πε]]α: πιονεαίως, {εά ααοά {1ο 1ρίΑ {επιρε 1π ]οςο 

οαίαυπα ολο Πε: αυῖδις ργῖπια ἔεπιροζυπα ππεῃ-- 
{ατα ἀῑες εἴ ποχ μπες, Ἱίααιε ο/οάεηι εαπη, 
εἰ Ὁεγαεεπι ποξή ἀλείφιε αγ{βεεπι ἀῑκα. Ἐτεπίπι 
Ποτο]ορίοΓγαπι 4ὐοαιε ϱΠΟΠΙΟΠΕ ποπ αιἷα ππα 
ουπι υπηυτῖς Ιοευπα ππωίεηί, {εἆ αμία {1ο ἵη Ίοςο 
Ρεγαίἕαης, Ἱπβτιπιεηία {αηί ἀἰπιεπεπάϊ {επιροσίς: 
εοαιε ἔειταπι Ιπίζαηέας, αἩς: Ρο]ίς Ἱπίτα Ἱρίαπῃ 4ε- 
]αεί Ίαπιεη Ἰπτετοῖρίε, Πουί αἴε Ἐπιρεάοσ]ες, 

Μοέχεπι ἵεττα {αοῖί, ἆμτω Ίπσεπα ΙπίετοῖρΙί αἱππαπα. 

Ἠος εΓρο Ἠαπς Ἠαδεί εχροΠίίοπεπῃ. 
ΙΥ. 1 νετο πιαρῖς εἰῖαπα {α{ρὶοείαχ ΏηΟὮ πεπιο 

ἀῑέταπα ε[ε ργρείετ ρτοραδ!]ελέεπι, αἴιε 2ἀεο αὖ- 
{ωτάε, βοίεπα εξ 1,αΠᾶπι ας Ρἱαπείας {αέλο» εΠε αἆ 

τρ σιπσφμ μαν ο  Ἡοπων ο ποσο ο ο πο -ἵ-ἳἷωι 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. ό; 

το χρόνη γενένα, Καὶ νλὺ ἄλλως µέα τὰ ἡλία τὸ αξίωμα καὶ ὑπ' 
οἶωτό Πλάτωνος ὂν Πολιτείῳ βασιλόὺς ανηγόρώται παντὸς τῇ αἰῶητὸ 

κά ο ω . 2 Ν 

τοο7 καὶ κύρλος, ὥασερ τῇ νοητᾶ τὸ ὤγαδον ὀκείνα }ὸ ἔκγονος λέγεται, παρ- 
/ ο « ο πλ ο / λ / δ- / ον 9 / 

Εχων πτοίς ὀρᾳτοις μὲ τᾶ Φαιεδα το ες) Χοιλπερ απ κε 

τὸ 2) καὶ τὸ γωώσιεθαι τοῖς νοητοῖς ὑσγάρχει. "Γὸν δὲ τοιαύτίω Φύσν 
./ λ / / λ 2ᾗ ( / λ / 
ἔχοντα, κοὶ διύαμιν τηλικαύτίω }εὸν, ὄργανον χρόνου γεγονέναι καὶ µέτεον 
2 ω ΄ / ο λ Ὦ ω 

ὀναργὲς τῆς «σθὺς Ῥλλήλας βραδυτῆτι καὶ τάχει τό ὀκτὼ σφαιρῶν λ]ς-- 

Φορᾶς, οὗ «πάνυ δυχεῖ πιρεπῶδες 6ὐδὶ ἄλλως ὄὔλογον 5). “Ῥητέο ολα, 
τὸς ὑπὸ τούτων περωτ]ομθύας δὲ ἄγνοιαν οἴεβαι τὸν χρόνον µέτρον Ξὴ) 
κωήσεως κοὶ δριθμὸν χοτὰ «φεότερον χαὶ ὕσερον, ὡς ᾿Αειευτέλης ἀἴπεν' 

Β ἢ τὸ ὂν κωήσἁ “Φοσὸν, ὡς Σπόύσιππος ἢ Ἀ]άσημα, κινήσεως, ἄλλο δὲ 
6ὐδὲν, ὡς ἔνιοι ν Στωίκῶν Ὑπὸ συµθεσηκότος ὁριζόμῆμοι, τὼ δὲ οὐσίαν 
αυτό καὶ τὼ δώαµιν οὐ σιυορῶντες ἱὠ ὅ, τε ΤΠήδαρος ἔοικεν οὐ 

Φαύλως Ἀπουνοών, εἰπέν, 
Ανα τῶν πάντων ὑπερθάλλοίᾳ χρόνον µακάρων' 

ὃ, τε ΠΠυαγόρας, ἐρωτηλεὶς ή χρόνος δι, τὰὺ τὰ ἐρωνῇ Ψυχἰιὼὺ εἰπέν. 
ν 3 α” 2 ε Ἀ λ 

Οὐ }ὸ πάθος Φδδὲ συμθεεηὼς ἧς ἔτυχε κινήσεως ὁ χρόνος ὄδν, αἰήα δὲ 
καὶ διύαμις καὶ ὂεχὴ Ὅ' πάντα σιυεχᾶσης τὸ γόμδμα συµµετείας καὶ 

/ ὰ «ς ο «ϐ / 2/ α” ω ω υὰ / ω» 

πίζεως, ὼ ἡ τῇ ὅλα Φύσο ἐἔμψυχος Έσω κωέτα μᾶλλον Ὦ χίνησις σα 

ἙΒ. 6. τὴν τοῦ οὐρανοῦ ψυχὸν] οι {419 οετία; Ἰεδχῖο αιέχοτ]{αῖς, 4 παπι αὉ Απιϊοίο αἱ Ταγπεβο τεοερῖ{ε γἱάείας 
ΡΒίερΗ, Όπηπες αῖ Πτι Παβεπί τὴν τότη ἡνυχήν. 

ἀήμπέίοπεπι (εππροτῖ. Ἀαπι ουπι αἶῖας πηασπα 
ε[ῖ Ρο] ἀῑρηϊτας, ἔμπῃ αἳ 1ρίο Ῥ]αΐοπε ἵπ Ἑεριῦ- 
Ίσα νοσαέατ γεκ ἀἰοπιίη/εε οηπές [2ης Παίγς, 
Πειέ Ῥοπυπι παίυτα Ιητε]Ηρῖο]]]6: Πάπα Βοηί {ο- 
Ρο]ες ἀῑσίεως, αἀ/ρεξαῦΙ]1θιις τεῦις Ώος ἆλπς μέ εὲ 
ππί εἰ οπ/ρἰεἰαπέως: Ποιέ τες Ἱπεε]Ιρϊρί]ες 1 α 
Ῥοπο Ἠαδεηέ, Ἡξ Ππέ εἰ οορποίσαπειτ. Έωπι ἰρὶ- 
αχ Ώευπι, (3 παζιτα (αηίλαιε ροίεηεία, ἱπβτιι- 
πιεηίἁπα {εΠΠΡΟΓΙ5, 2ο οοπ/ρίοµαπα ππεηίαταπα ἁΠ- 
οεπἰπι]πί5, αοά ταίοηε (αγά]ελεῖς ας οε]εγῖελίς οέϊο 
οτρίδις ἵπίετ {ε Ιπίετοεάϊε, ποι αἀπιοάυπι ἀῑέτα 
ἀεοοταπῃ ας ρτοῦαδί]ε νῖάεεατ. Ἐείροπἀεπάιπι 
εβ, «ο5, αι Πὶ5 ταοπίρα ἐατραπευς, {ρπογαέίοπε 
1201, αιοὰ ρυίαηΐ ἔεπιρις ΠΕΠ γαηι ε[ε /Ιοµς, εί 

Η7ΗΡΥΗ1 [επ µή” 115 ας ῥο/εγίμς, πε Ατηζοίε]ες 
ἀῑχίε: ααέ φπαπ/αίεηι ἴπ ποπ, ιξ Βρευρρις: 
αυξ ήεγυα]/μι ΠΟ, α]ιά πΙΠΙ]ν αέ Βέοίσογαπα 
ποπηι]Ι: αἳὓ αοοϊἀεηίε {οἴ]οεί τεπι ἀεβηιεηίες, 
ηΑίυταπα αιίεπη εἶις εί γίπι ποΏ ΡεπρἰςἰεηίεῬ. 
ΎΈυαπι αυ]άεπι Ῥϊπάατας ΏηοΠ ἱπερίε νἰάείατ ἱπίε]- 
]εέαπι ρτοίμῇε Βὶς νετδ!ς: 

Αά ἵεπιρας, αμοά οπιπίρας Ῥταβαί οσους. 
Βγίµαροτας 4µοαυε Ιπίεττοραέυ5 αμίά εβεί {εππρις, 
απίγιαη λ ουρ τείροπάϊτ,. Νο επίπι αβεδίο 
ουί αοεῖἀεπς ει]α{γὶ πιοβοπμί εβ ἵεπιρις; {εἆ 
ολυ{α, 8, εἰ ρτϊπεϊρίαπα οπημία οΓία οοπ{ἰπεηείς 
εοποἰηπΙ{αεῖς αίαιε οἵάΙηί5, 41ο πηαίυτα Ὀ πίνετῇ 
πιογείω, απἰπηαία εα: αιί Ρροίίας 1ρία ουπα Πί π]ο- 

κ. 2 



όδ απ απο ας αι κ ο ο 

καὶ τάξις αὕτη κο συμμετρία, χρόνος χαλάπα/ «άντι 9ὸ δὶ ἀψόφε 
βαΐϊνων κελόύθα κ δκίω τὰ Ονητὸ ἄγεί καὶ γδὺ ἡ ψυχῖς οὐσία, 

κὈ τὰς παλαὼς, δειθμὸς ἱιῶ αὐτὸς ἑαυτὸν κών. Διὸ δὴ καὶ Πλάτων 
έφη χρόνο ὤμα µετ οὐεανοῦ γεγωέναι, κίησν δὲ καὶ «πθὺ τῆς το 
οὐρανοῦ μέσω Χρόνος δὲ σέ ἱῶ: «ϱθὔδὲ φλὺ τάξι, θὐδὲ µέτρον 
Θὐδὲν, σὐδὲ διορισμός, Ἀλλὰ χίνησις ἀόεισος, ὥσσερ ἆμορφοο ὕλη χρόνΗ 
καὶ αἀφημάτισος ο)λικλύσυσα οἳ ὂν χρόᾳ κο] κοτασαλοῦσω, τὺ μθῥ 
ὕλίω αήμασι, τὼ δὲ κίνησν ππεείδοι, τὼ μλὸ κόσμον ἅμα, τὶὼ δὲ 
χρόνον ἐποίησεν. Εἰκόνες δέ εἰ ἄμφω τῇ 9οῦ, τῆς μᾶῥ οὐίας ὁ 
χόσμΟ’, τῆς δὲ αἱδιότητος ὁ χρόνος ὂν Κωήσἁ, χφάπερ ὂν λωέσὰ γεὸς 
ὁ χόσµος. Ὅλεν ὁμοῦ γεγωότας Φηῶν ὁμοῦ καὶ λυθήσεῶαι πάλη, 
ἄν τς αὐτὴς χαταλαμβαάνη λύσς. Οὐ γδῥ οἷό τε χωθὶς χρόνα τὸ 
ὀλυνητὸν, ὥασερ Φὔδὲ τὸ νοητὸν, αἰῶνος; εἰ μέλλει τὸ μλὸ αὲ µῤεω, τὸ 
δὲ µηδέποτε α]αλύεῷ αι γωόμηνο. Οὕτως ὅω ἀναγχοίαν «οεὺς τὸν 
ἀρανὸν έχων συμπλοκίὼ κὶ σιυαρμογἰιὸ ὁ χρόνος, ἐχ. ἁπλῶς Ό9ι κίνησιο, 

δλλ’, ὥασερ ἔρηται, χίνησιο ὂν τάξει µέτρον ἐχάση καὶ πέρατα καὶ «ξι- 
όδους ὧν ὁ ἥλιος ο)λικώτης ὧν κο σκοπὺς, ὁράζει καὶ βραθεύεω κὶ οἶνα-- 

δερωωύαι ὁ ἀναφαδει μεταθολὼς καὶ - ὧεας, ο) πώντα Φφέρουσ, κά 

Ο. ς. ὕλη χρόνη---καταραλᾶσα] Τνουα5, Ώ ααῖς αἱἴ», {αμάε οοτταρία». Ῥτίπιο, ἀε]επάυπα χρόνου. Γαπα πποπβγαπα 
Ιεξεοπῖς ἐπικλύσασα ὃ ἐν χεόα Φποπιοᾶο εχρυτΡεΠῃ πείεῖο, πΙβ {οσίε Ιερεπάο ἐπακέλενήσασα δὲ συµµετεία. 

.. ο. » . 3 
Ῥοβτεπιπτη 1Ώ καταλαθοῦσα πιυίαπᾶνπῃ τες Τρία Ιπάῖσαί, 

Ὁ. 1. Οὐ 2 οἷόν τε] Αἀάάεπάσπῃ εἶνα. 

Ὦ. 2. τὸ ὃὶ ἀεὶ] ᾖὲ αἆ]εοί εκ ]απποί. 
Ὦ. ἡ. οὐχ ἁπλῶς ἐπὶ] ἐρὶ αἀδίάϊ εκ Ὑοβ. 

τα5 εί οτἀο, ας «οπεϊπηῖτας, Έεππρις ἀῑσίζατ: οπι- 
πῖα επἶπι πποτία]α Ἰωτε (επιρεται, νίαπι αὐίαιε 
Βτερίει απιοι]αης {ααπι. Ἑτεπίπι απηίπια {εευπάμπι 
αηζίᾳιος ήπεγς εἰ [εἱῤ[ωπα Ίπουεη» : ἵίαφιε εείαπη 
Ῥ]ατο αἲε {επιρας απα ουπῃ οσε]ο εκ(Ηεῖ[ε, πιοέυπι 
2ηΐε «σε! ογίαπι ΠΠε, ἔεπιρις ποπ Ίἴεπι: πεφαε 
επἰπι οτάο ἔαπι εγαῖ, ηεαιε πἹεπ{ιγα, πεφιε ἀε[- 
πο, {εά πιοίας Ἱπβηϊεως, Έπομαπι Ιπίοπιίς εί 
τιάῖς πιαϊετῖα {επιροτί5: ας πιοξῖο ομπι ἀείπάε 
Πρυτῖ πιατετίαπη, πιοίαπα οοπνετῃοπίδας {ει εἴκ- 
εωοπίρας Ιπβοτπηαῇεί, εχ αἸίετο πιωπάυπα, εχ α]- 
ἵετο {επαρυς {εεῖτ, Ἠαιά Ἱπ]υτία αυζεπι ΑΠΙΡΟ πας 
Ώεο επίοαπεας: {αρβαπία πιαπάμς, α τεγηῖέαί 

6 Ν 

τεπιρις ἵπ πποζα, Ποιε ἵπ οτία παπάς εβ Ώεης, 
Ίωαιε πι] οττα εσε]απα εί πιοίυπα Ππιι] αἲξ ἀε[- 
Έμτα, Παιϊάεπι εἶ Ιπτετίτως αοεῖἀἆαι. Ἐἰετί επῖπα 
ΠΟΠ Ροῖεβ;, μέ ααοά οτέαπα εβ αὈίαιο ἴεπιροτε {:, 
µε πεαιε Ιπίε]ρίσί]ε εΠε ροῖεβ [πε ατεγη]αίε: 
αααπάο 1ά {εππρες πιαπετε ἀεδεῖ, Π]]αά ογζαπι ηµΠ-- 
ααπι ἀῑΠο]ν]. Αἀεο Ἱίααιε πεοεβατίαπα ουπι ϱ6ξ- 
1ο Παδεῖί οοπιρ]εχίοπεπῃ εἴ «ΟπΙραΡεπα έεπαρι5, ποη 
Απιρμοίζετ πιοζις ε{ῖ, {εὰ, ας ἀῑκίπιας, πιοζα οτά[- 
ηατυς, ππεπίατα {αα, Ππίδιι5, εί τενο]αεόπίδις «οπ- 
τεηίας. Οµίδις ρτα{εδτας Βοἱ οµπι Πτ, εοταπΊαυε 
ἱπρεᾶοτ; ωξ ἀεβηίαι, {εππρετεῖ, ργοάμεαίαµε Τη 
Ίαςεπι πιωταίίοηπες εἰ ἀῑ[ογιπαίπα {ΕΙΡΟΥΙΗΗ ΦΙῶ, α 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. όο 

Ε Ἡρόάκλειτον, 6ὔδὲ Φαύλων 6ύδὲ μικρῶν, λλλὰ αγ µεγίων καὶ κωειω- 

τάτων τῷ ἡγεμόνι καὶ «Φρότῳ }εῷ γίνεται σιωεργός.. 
πο ΣΗΤΗΜΑ 6. 

α. Περὶ Ἡν τῆς Ψυχῆς δωάμεων ὃν Πολιτεία λάτωνος τὰὺ 
τᾶ λογρόᾷ καὶ Φυμοειδοῦς καὶ ὀπιδυμηπκᾶ συμφωνίαν ἁρμοίᾳ μέσης κ 
ἑπγάτης καὶ νήτης εἰχόσαντος ἄθασοι, ΄λ]οπορήσἀεν ὤν το πότερον κ; τῆς 

π μέσης τὸ Φυμοειδὲς ἢ τὸ λογιπκὸν ἔταξεν' ὧτος 3ὸ ἔν γε τούτοις οὐ δεδή- 
λωκοω. Ἡ μὺ ὦω κ τόπον τἴό μερῶν ταάξις εἰς τὺ τῆς µέσης χώρου 
πλεται τὸ Φυμοεϊδὲς, τὸ δὲ λογισὼν, εἰς τὶὼ τῆς ὑπάτης. Τὸ }ὸ ἄνω καὶ 

2 «Φβῶτον, ὕπωτον οἱ παλαιοὶ «φθθσηηόεωον' ᾗ κ Ἐενοκράτης, Δία, Ὑ ὁν Ὁ 
ων Ν 2 ΄ / 2 ϱ ο ς 

τοῖς κὉ τὸ αὐτὸ κ) ὡσαύτως ἔχεσιν, ὕπατον καλέ, νέατον δὲ, } ὑπὸ σε- 
/ Ἡ / « ων 3 / 2 ϱ 

ληνίω" «ζότερον δὲ Ὅμηρος τὸν Ἱ θχόντων ἄθχοντα, }εὸν, ὕπατον κρει- 
/ ”ν ο / 3 2, ΄ ς / 

; ποοῦ όντων «φζοσεῖπε. Καὶ δικφίως ὢ κρατίσῳ Ὑποδέδωχε 7 ἄνω χώραν ἡ Φύσις, 
ὥασερ κυσερνήτίω ὀνιδούσασα τῇ κεφαλῇ Ἰ΄ λογισμὸν, ἔατον ὃ (ὃ νέατον 
Ἀποικίσασω πόῤῥω τὸ ο πιθυμητικό. Ἡ 3 χάτω νεάτη «φεδσαγορεύεται 
τίξι, ὡς διλοῦσν αἱ τν νεκρῶν κλήσἁς νερτέρων καὶ ὀνέρων «πςβσαγο- 
Εόνομλύων' ἔνιοι ὃ καὶ Ὑ ἀνέμων φαᾶ Ὑ κότωλεν ὁκ τὰ ἀφανᾶς πνέοία, 

»/ νότον ὠνομάῶ αι. "Ἡν ὅω τὸ ἔρατον ἔχει «φεὺς τὸ «Φεῶτον ἀνήλεσν, κ) 
λ / ο / 5 ον ν τὸ γέα]ον «αεὺς τὸ ὕπατον, ζώτίω ὀπιθυμητικᾶ «φθὺς τὸ λογεσπκὸν ἔχοί]ος, 

Ε. 1. ὅτος γὰρ] 8ίο οπιηςς Πδσὶ, οογτηρίε ετεᾶο: δίερΏ. ἵη ἀείετίις εἰἴαπι οὕτως πιυ(ανΙ. Τερεπάμτη, αὐτός. 

Ηετας]ίεις ἀῑοεῦαε, οπιηία Γεγωπέ; ποη ν δις αμέ 
εχί]οις, {εά πιαχἰπαϊ ας ργαεῖριῖς {απιπιππιε 
εοππεμίδις ἵπ τεὂις ρτιπεῖρῖ ας ρτίπιο Ώεο 
ορείαπι πηαναξ. 

ΟυΑΣΣΤΙΟ ΙΧ. 
1. Οαπι Ῥ]αο ἵη Ἑερυδ]ίσα ἆε απίπια {αοι]- 

Ὁ ταΏρις ἀετεῃς, οοπ{οπαμείαπα Ελειοπίς, ἵταςιῃ- 
ἀῑαε, εἰ Οοπευρίοεπεῖα: ορείπιε οοπιραανετίς ο0η-- 
εεηίωΙ πια, πιεάία, εἰ [αρίεπια «λοτάα: Ἠαιιά 
αὖς τε ἀωδίτανοτίε αἰ]αμῖς, Ἐαείοπεπιπε, 4Π γετο 
Πταςυηάίαπα ἴπ πιεᾷίο οοἱ]οσανοτίε: πεηιε επίπι 
ιὰ ΠΡΙ εχρτε[ῖε Πρηὶβοαν]ε. Άαπα Γου]ίαίυπι, Γ8- 
Ώοπο Ἰοεί {αέα, ἀῑροβίο Ἱγαςιπάίαπι πιεάῖα 
ελογάαε Ίοςο Ροπεῖ, Εαζίοπεπι {απππα., 4µαπι Οτα- 
οἱ ῥγῥαίεῃ νγοςαπί. Απιημει επίπι ρτίπημπη εξ 

{αρτεπιαπα 1 ᾖγβαίοη ἀῑεεραπε: Ιία εἴἶαπι Χεπο- 
ογαίες Ύουεπι ἵπ τεῦις ἱπππμιλρί]ίοιις ὀῥαίΗ νο- 
σαΐ, ἵππαπα ἵπ 6 αι {απί Ἱπίτα παπι: εἲ αηίς 
εμπα Ἡοπιεγις ρε]πείριπα ρτίηείρεπι Ώλευπι νοςᾶ- 
γἱέ ὕπατον κρειόντων. Ἰωΐε αμίεπι παίυτα ρταἔαη- 
βππιαπι Ῥατίεπι {πηπιο Παϊιίέ Ἴοοο, ατίοπε, 
βυδεγηαίοτί Ἱπίατ, η εαρίε οοἱ]οσαία: Ίοησε 
2υίοπα Ἠίπο, εε ]είπιο 2ίαιε ΙπΠπιο Ίοςο ρο[αῖς 
Οοπειρί{οεηέίαπαι: πι επίπι Ίοεις ηείε εί πεαίος 
νοσαίυΓ: αιοά εκ πιαγίοταπι αρρε]]αίίοπίρις ρᾶ- 
τες, αἱ νέρτεροι 6ἳ ἔνερι ἀϊςμητωτ: αμίάαπα εἴἶαπι 
νεπίωπα, αμἱ εχ ἴπιο εἰ ορίουτο 1οςο {ρίταί, ἵπάε 
Λίοθωπ νοςατῖ αὐτπιαης. ΌΏμο Ιίααιε πιοάο υἱῖ- 
πημπω ΡΓίπιο, ἵπιαπι {ΙΠΠπΙΟ ορροπίτατ, «μπι {ε 
Οοπουρί(οεητία Ἠαδεαί εοάεπῃ πιοάο αά Ἐλίίοπεπι, 

ὰ 



σο . Κίο τς Αλ κιοΥ 

σὐχ ἔσιν ἀνωπέτω [Ὦ 5)) καὶ πεῶτον, ὕπατον δὲ μὴ Ξ) τὸ λογιπὼν, δλλὰ 
ἕτερον. Οἱ 9 ὡς κυρίαν δώαμιν ὠπῳ Ἡ  µέσης Ἀποδιδόηες, αγνοῦσι 
ὅπ Τ κυριώιέραν ἀφαιρῶν') Ὅ τῆς ὑπάτης, μήτε ὢ θυμὰ μήτε τῇ οἶχι- 
Φυμία «φζοσήκεσων ἑχάτερον ὸ ἀρχεῶς ὁ ἀκοληλεν, ἐδέτερον ο) ἄρ- 
χὸν ἡ ἡγεῶς τᾶ λογισκἩ πέφυκο. Ἔπι ὃ μᾶλλον τῇ Φύσ Φανᾶται τὸ 
Φυμοεϊδὲς τὰ τόπῳ Ἱ μέσίω ἔχον ὀκείνων πόξιν εἰ γε δὴ τὸ Ὦ λογισπικὸ 
τὸ ἄρχειυ, τὰ δὲ Φυμοειδεῖ τὸ ἀρχεῶς καὶ τὸ ἀρχὰν κὉ Φφύσν ζῶν, ὑπη- 
χόῳ μῖῥ ὄντ τὸ λογισυᾶ, κρατᾶντι δὲ κοὶ χολαζονπ 7 ὀπιθυμίαν, ὅτιν 

ἀπειδῇ τῷ λογίισμά. Καὶ χαλάπερ ὂν γράµµασ πὶ ἡμίφωνα µέσα τ 
αἰφώνων 6 καὶ Ἱ'. Φωνηέντων, τῷ πλέον ὀπείνων ἠχδν, ἔλατ]ον δὲ τώτων' 

ὅτως ὂν τῇ ψυχῇ ἕ ἀνθρώπε τὸ Φυμοῤδὲς οὐχ. ἀκράπως παθητικόν δη, 
δλλὰ Φαντιίαν χφλΏ πολλάκις ἐχὰ μεμι[μλρίω αλόγῳ τῇ τ' πµωρίας 
ὀρέζά. Καὶ Πλάτων αὐτὸς. εἰκάσας συμφύτω ζεύγὰ  ζώιόχῳ τὸ ὃ Ψυ- 
χῑς εἶδος, ἱῤίοχον Ὦ, ὡς παν; ΦΠλον, απέφηνε τὸ λογισκόν' Ἱ. οἳ ἵππων, 
τὸ Ὦ «δι τὸς ὀπθυμίας, ἀπόλὲς καὶ ἀνάφωγον παντάπασι, «ἴθὶ ὦτα λά- 

σον, κωφὸν, µάκωι μτ κέντέων µόγις ὑσδχω' τὸ δὲ Φυμοειδὲς, εὐίιύιον 
(πολλὰ τώ λογισμὰ) κ) σύμμαχο. Ὥσσερ ὃν συνωρίδος εἐχ. ὁ ἡνίοχός ὅδιν 
δρετῇ καὶ δωάµει µέσος, λλλὰ Ἵ' ἵππων ὁ Φαυλότερος μῥ τὰ ἰώιόχ», 

οἱ. μα] Ἡ θιορο, ατα, Ρῷ, Γκοκής θείας, Άμα. Να ἰωίκα ρω Ρίο τεροδαπᾶναι απ, αμοὰ Μακ 
Αά, Βαί. Χγ]. Β. Ε. Ψεπεί. Ψομ, 

Ο. 7. περὶ ὧτα λάσιο] Ἱτα Ἑ. Ἐ. Ὑοῦ. Τ. Υ. Ιρίε Ῥ]αϊο Ῥπαάτ. Ρ. 247... ΌΏπο πιαρῖθ παἰταπάππα, τιάϊου]απα 
1]]πὰ περὶ ᾧ ταλάσιον {πω ἀῑα ἵπ εἁϊοπῖρας Ίοσαπα ορΗπυϊΠς, 

πιυῖας εέ νοςα]ες, αιοά Βἱ5 παῖπας, 15 ρ]ας Παδεῃε: ΠΟΠ Ρροίεβ Ἐατο Πιππππαπι εΠε εἰ ρΓίπιαπα, ΠΟΠ 
Ἱία Ιπ απίπιο Ποπιϊπίς Ἱταουπάϊία ποπ Ιπίεπιρεταίε είῖαπα {αργεπαυση, {εά αιά. Ομἵ αυτεπα εἶ πιεά[- 

μπι Ίοσυπῃ, υί ργϊπείρεπι, ἰραμηί, ἴσποταπί {ε εἰ 
ριαβαη{ίοτεπι αάΐππεγε, πεπιρε {αππππάπα; αυί Ππε- 
αυε Ἱταουπάϊα πρι, πεαυε Οοπουρίσεπίία: ρο- 
τεβ: οαπι υαεπωίααε εα Πῖ παίυτα, µξ τερὶ εἰ οὓ- 
{εαιῖ Εαοπί Ρροβής, πευεγῖας ιέ εἰ ἵππρετεῖ. 
6ἱ5 είίαπω 1τα γ]ἀεδίτατ οοπιραταζαπα παξαΓα, υξ 1Γα- 
εαπάία ἵπ πιεάίο οοπ{Ηευλέατ τε]αιαταπι. ΊΝαπι 
Εαειοηῖς αι]άεπι ελ εβ παίυτα, τί Ἱπιρετεί: 1Γ- 
ευπάία:, ωί εἰ τεραί εἴ τεραζατ; «πα εί ρατεαί 
Κατῖοπί, εί οοπιρείσα: οοξτοεκίααε Οοποιρίίοεη-- 
ἴαπι Ἐαθοπί ποη ορεάιεπίεπι. Ας Πειέ Πεεια 
εα; ους {επῖνοςα]ες ἀἰεμπεατ, πιεάϊα {απέ ΙπίεΓ 

Ρα{ἱεπάϊ ροίε[ίατεπι Ἠαδεί {απίιπη, {εἆ [πρρε αἀπιῖχ- 
ἴππι Ἠοπεβί Ἱπιαρίπεπι επι ἱγγαοπαϊ γιπαϊέτα: 
αρρεΏίτα. Τρίε Ρἰαΐο ουπι αηίπιαπα ΠΔίυΓαΕ εχ ρατῖ 
εαποταπη εί αυτίρα οοπ]ιπέχα οοπέυ]Πεῖ, αυτίραπη, 
αιοά πεπιίπεπι {81Ηε, Ἐαίίοπεπι {αεῖε: ἂε εφαῖς 
επι αι Οοποιρήσεπες Ἱπίτατ Ἠαρεί, οππίπο 
οοηζππαοεπα εἲ τε[ταξλατίαπα, Ἠϊγέαπι οἴτοα αµΓες. 
{ιτάυπι, εί αἱ νΙκ βαρε]]ο ΕΙπια]ήᾳιε ραγεαί: αἲ 
Ἱταευπάϊα: {οεῖαπα εαααπι {αεῖε {απο Ρ]εγαπιᾳυθ 
οὑ{εᾳιεπίεπι Ἐατίοηῖς, ε]ωίαιε αά]αίοεπι. δίοιε 
εΓρο ἵπ Εἱρί ποη αυτίσα εἰ νιτιατε εί ροίεβαίε 
πιεάϊως, {εὰ εαάοτιπα αἶέει, ἀείεγίος Ἰάεπι τεέτοτε, 



ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 71 

ελτίων δὲ τᾷ ὁμοζόγε, οὕτω τῆς ΨυχΏς οὐ τῷ κροτοιὺτι τὰὺ µέσίω 
ἀπένειμε πέξω, ὸλ ᾧ πώθες μλὸ ἡτιο ἢ τὰ «οθότῳ, λόγα δὲ μᾶλλον 

ἡ τῷ. τρίτω µέτεον. Αὕτη γ ἡ πίξις καὶ τὶὼ τό συμφωνιῶν ἄναλο- 

γίαν Φυλάωει, τᾶ μΏὺ Φυμοειδοῦς «φεὺς τὸ λογιεκὼν, ὡς ὑσάτίω τὸ 

2) τεοσάρων «ξὸς δὲ τὸ ο ιθυμητικὸν, ὡς νήτίω τὸ 2ἱὸ σότε' τὸ ὃ 

λογισπικοῦ «σθὺς τὸ: ὀπιβυμητικὸν, ὡς ὑπάτη «φθὺς νητὰυ τὸ [0. πασῶν. 

Ἔλν δὲ τὸν λογισμὸν εἰς τὸ μέσον ἕλκωμὴμ, ἔσαι “Ὅλέον ὁ Φυμὸς ἅπ- 

έχων τῆς αλιδυμίας, ὃν ἔνιοι τό «φιλοσόφων οπφυμία (ωῦτὸν ) ὃν 

ὁμοιότητα νοµίζουση. | 
'..  Ἡ τὸ μῥ τοῖς τόποις Ἀπονέμει τὸ «Φθῶτι καὶ τὸ μέσα χο] 

τὸ τελόυταῖα, γελοῖόν ὅοη, αὐτὶιὼ πὼ ἑπατὰυ ὁρῶνᾶς ἐν μδ λύρα Ὑ 

ἀνωτάτω καὶ πρῶτον, ὂν δὲ αὐλοῖς τὸν κάτω χα τὸν τελόυταῖον ἐπέ- 

χησαν, ἔπ δὲ Ἡ µέσίω ὂν ᾧ τς ἂν χωρίῳ τῆς λύροιο έμλρος ὡσαύτως 
αἱρμόσης), Φ)εγομλύίω ὀξύτερον μᾶῥ ἑπάτης, (βαρύτερον δὲ νήτης. Κα) 

3 ὀφβαλμὸς ξχ. ὂν πανὴ ζώω τὑὺ αὐτιὼ ἔχει τάξυ, ἐν παντὶ δὲ καὶ 
πανταχΏ κείμᾶμος κὉ) Φύσν ὁρῷν ὁμοίως έφυκε. Ὥασερ ἆω ὁ παιδ- 
αφωνὸς, καὶ «φεόφεν κο ὄπιῶεν βαδίζων, ἄγει λέγεται κοὶ ὁ ες 

Τρώων σροτηγὸς 
ε Ἀ 7” - Δ 
ὅτε μέν τε µετω σσρώτοισι φΦάνεσκεν, 

/ |.) / 

Άλλοτε ὅι, εν συµάτοισι κελεύων" 

Γ. Λ. ἀλλ ᾧ πάδες----μέτεγω] Νες αἆ {επίεπίῖαπι, πες αἆ πεχιπη τεξϊχε, Ῥμίο {οτρίμπι ΠαἱΠε αἩ Αιέλογε, ολλ’ ᾧ 
πάθως ᾗὲ ἡτ]ον ἢ τῷ τρίτω μᾶλλον δὲ τῷ πρώτω, λόγα δὲ μᾶλλον Ὦ τῷ τρίτῳ ἥτ]ον δὲ ἢ τῷ πρώτω µέτεγι», 

Ὦ. 6. σρὸς τὸ λογιςικὀν] ιο οι. εἴ Ῥ. Ὑπ]ρο, σρὸς τὸ λογικόν. 

Ἰάεπιαιε ]αρα]ῖ {1ο ππε]ος; Ίτα ἵπ Απίπιο Ρ]αίο 
πο ΡγἰποΙρί ρατεῖ πιεάῖαπι Ίουυπα ἐπριίε, {[εά εἰ 
{αοιι] (αεί αἩ.ξ πιίπις ταιοηῖς Παδεί «µαπα ργίποερς 
Ρα:ἴ5, Ρ]α5. αυαπι {εγία. Ἠὶς οτὰο εἰίαπι οοΠ{Ο- 
παπ{Ιαγαπᾳ ΡΤΟΡΟΓΕΙΟΠΕΙΩ οοη/{εγναῖ, οι Ἱγασυπάϊα 
πιεάϊία: «Ἠοτάαε νίοεπι ρετεης αἆ Ἐαίίοπεπι γε]αεῖ 
ὀγβαίεῃ νε {απωπηαπη, τεξεταί ἀἰαίε[ανον («Φμαγ- 
{απι νυ]ρο ἀϊειπε) αἆ Οοποιρίοεπίίαπι νετον ζ- 
Ροίε «ως πείεη [ει Ίπιαπι εΠοτάκπι τεργα/{εη(αῖ, 
ἀἰαβεμίε εοηβοῖαί (ας Θμιπία υήατραίιτ). Ἐαίο 
αυίεπα αἆ Οοποιρίοεηίίαπη, (λωσιιαπα ῥγῥαίε αᾱ πε- 
1ΕἨ, ἀἸαβα/οὴ (Ίινε Οἔχαναπι) εχλίθει. Α: { πιεάϊο 
Ίοςο Εαίίοπεπι οοἱ]οσατες, Ίαπα Ιοωρίας Ἱγαοιπάῖαπι 
α ΟοπουιρΙοεπμίία ἀϊππογετες: οἵπι ποηημ]]1 ΡΗΙ]ο- 

{ορἩί ΠπιϊΠέμάϊίπε Ἠαγιπα πιοῖῖ, Ίταπα εἰ Ομρίάϊ(δ- 
ἴεπα Ιάεπι Πατμετίηέ ε[ῖε. 

ἩΠ. Απ ροίίας τἱάϊομ]απι νιάἀείατ, ΡΓΙπιάΠη; Πηθ- 
ἀίπα, εέ επι, ]οοῖς ἀείοτίρετε  οπι νἱάεΔ- 
πιις ῥγραίεη ἵπ Ίγτα {αρτεππαπη, ἵω Εδία αἱῆπιαπα 
παῦετε {εάεπα, εί αποσµπαιε Ίοοο ύ1έ[ΕΛ ἵη Ίγτα Ρο- 
{αετί εοάεπα πιοάο οοπίεηίαΠη, «απ αοιέ]ας ὀγβαίε 
ρταν]ως πείε {οηΆτε. Ό8πε οου]μθ που ἵπ' οπιηίθις 
αηἰπια]θις εαπάεπα οὐτίπεί Ίοευπα: αδίουπαιε αἰι- 
{επι Πέις ΠΕ, ος α παξάΓα Παδεί µε γ]άεαι. Ῥαάλρο- 
σι οίίαπα ποῦ ΡΓ:ςεἆεης, {6ά α ἴειρο {εαιεπς, ἁι- 
οετε ἀῑοίέως: εἰ Τ το]αποτυπα 1]]ε ἀπέλος εχετεῖεως; 

Ναπς Ιπίετ ΡτίπιοῬ οείπεπάθ ρτορ]ία ορίραξ, 
Ίδιπο αοἰεν Ιπῖετ Ροβτεπιαθ ἱπρετίίαραί : 
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ἑχατέρωθι δὲ ἱιὸ πρῶτος, κοὶ τὼ πρώτίω δώαµιν ὧχε' ἕἔτω τὰ τῆς 
Ψυχῆς µόρια δὲ μὴ τοῖς τόποις χαταθιάζεῶς, μηδὲ τοῖς ὀνόμαση, ὸλλὰ 
τω δώαµιν καὶ τὼ αἀναλογίαν οξετάζευ. Τὸ φλὸ τῇ Φέσὰ «πρῶτον τοοο 
ἱδούῶ-αι τὸ λογερικὸν ὂν τὰ σώµαπι τὰ ἀνθρώπε, κ συµβεοηκός ὄον 3 
δὲ πεώτίω ἔχει καὶ κυριωτάτίω δώαµιν, ὡς µέση «φεὺς ὑπγάτίω μὴ 
τὸ οιθυμητικὸν, νήτίω δὲ τὸ Φυμοειδὲ, τὰ χαλῷν κοὶ ο)λιτέίνει, καὶ 
ὅλως σωυωδὼ καὶ σύµφωνα ποιῖν, ἑχατέρα τὺ «ὑωροολίὸ αφαιρῶν, κὶ 

πάλι οὐχ ἐῶν ἀνίεῷαι παντάπασν, 6ὔδὲ χοζδαςλανεω. Τὸ 3 µέτειον 
καὶ τὸ σύμµετεον ὁρίζεται µεσύτητπ. Μάλλον δὲ τῶτο ἀτελές ὅδι τῆς | 
λόγε διυάµεως, µεσότηας ὂν τοῖς πώλεσι ποιξν, ἂς ἱερὰς κφλῆσιν ἐσίας, 
ἐχσας τὼ ' ἄκρων «πεὺς τὸν λόγον κοὶ «οθὺς ἄλληλα αἱ τᾶ λόγε Ἡ 
σύγκροσὺ. Οὐ 3ὸ ἡ σωυωρλς μέσον ἔχει Ἑ ἑπυζυγίων τὸ κεέϊτ]ον Φῦδὲ 
τὼ ἑώιοχέίαν ἀκρότηζι )ετέον, δλλὰ µεσύτητα τῆς ὂν ὀξύτητι καὶ βρα- 
δύτητ τῶν ἵππων ἀμετρίας ὤασερ ἡ τῇ λόγε δώαμις ἀνπλαμβθανο- 

μζρη κωεμδύων ἀλόφως τῶν παὦν, κ σιωαρµότ]μσα «ἴθι αὐτλὼ εἰς τὸ 
µέτειον, ἐλλεψεως. καὶ Ἰῴωρθολῆς µεσότητα, χοιίσησι. | 

ΖΗΤΗΜΑ Ι. | 

α. Διὰ ή Πλάτω ἔπε τὸν λόγον ὁξ ὀνομαάτων καὶ ῥημάτων 

χερουνυῶαι: Δοκᾶ φλὸ πάντι πλω δυᾶν τούτων τὸ µέρη το) 

ο τς νο πμ σ ἣ συ  --- 

Α. 4. τῷ χαλᾷ»] δίο ο. Ικοπῖο. Βομοῦί, Αποπ. Ὑα]σο εἰ οεῖετῖ, τὸ χαλῶ». 
Α.. 7. Μᾶλλον δὲ τοῦτο ἀτελές] εσεπάιπα Μᾶλλον δὲ αὐτὸ τοῦτο τέλο.. Ὑ ο. απϊάεπι αὐτὸ ἆαι, Τίαφπε νετ. Βἰ- 

τηῖ]ε απἷά γο]αῖς Απιζοίις. 

Εαιίοπῖς {αου]έαεῖς πιεἀϊοοτῖέαῖες ἵη απ]πηϊ αβεΒο- 
πῖρις ἔλοετε, ας {8οΓ25 γοσαπί [αρ αητίας, εχίτε- 
πιοτυπι αἆ ΓΑ{ΙΟΠΕΠΙ, εἰ Ιπίετ {6 Γαίῖοηπε {ΕΠΙΡΕΓΑ- 

υιτορίαµε Όπππεῃ ργίπαας εγαῖ, εἴ ργϊπιατῖα ροίεητία 
Ρο]]εραι. Ἐοάεπι ραξο Απίπια Ώεου]ίες ΠΟΠ 
Ἰοεί ταξίῖοπε ἴπ οτάίπεπι εοσεπάα: {απε; {εά νίτες 
εί ρτοροτείο εχαπιπαπάα. Οιοά επίπι Ἐαεῖο ἵπ 
εοΓροτε Ποπι]πίς Ργϊπείρε Ίοςο ἴπεβ, 1 ρε αςςῖ- 
ἀεπς ατ. Ετίππαπι αυίεπα αἴαιε ρεϊπιαγίαπα γἷπα 
(ΑΏ0 ΑΠ πεί αἆ ἠγβαίε, Οοπειρί(σεηείαπα, εἴ 
ως αἆ πείεπ, Ἱταουπάίαπι Ἠαῦει Ἐατίο: αιαίεπις 
µέγαπιαυε εί Ίαχαί ει Ἱπτεπάϊς, οπιπίποφιε οοπΠ{ο- 
παηίίαπα εατυπῃ εβπεῖς, νε] αιήεγεπάο 1ά αιοὰ εβ 
ππηωπῃ, γε] ποΏ Ππεπάο «39 Ρρ]απε Ιαχατί 2ἴαιε 
ἴοτρετε: πιοάεταίαπι επῖπι εἰ οοποίππαπα αιοά {πε 
αἴηιε ΡτοροΓΒοπε τείροπἀεῃς, πιεάϊοσγίεαεε ἀεβπ]-- 
τμ. Αἴαιε αἀεο Βὶς τρίε εβ Πηῖς, Ἆος Ρτοροβέωπι 

ἔαΓαπι Ἠαδεηίε». Νοπ επίπι ἵπ Ρὶρί6 πιεᾷίο Ίοςο 
Παδείιτ Ἱαπιεπίοταπα ρταβαηΏως: πηεαιε {απππιο 
Ίουο Ρροπεπάα εβ αιτὶρατῖο, [εὰ πιεάϊοστΙ(ζα5 ἵη ἵπας- 
αια]ῖταίε οε]ετῖ(αεῖς αἴηιε (ατάϊ(αεῖ εΓµοτυτα: απο 
πιοάο Ἑατιοπῖς νς οοτηρίεης αὐίωτάε οοπς!Ιίαίο8 
2βεέλι», εί αἆ {6 αοσοπιπιοάαης, ἵπαμε πιοάμπα Γ6- 
ἀΐσεῃς, πιεάιοςγΙταίεπι Ἱπίει πἰπίαπα εί ρατυπι 
οοπ{Ηταῖς, 

ἼδβςΤΙΟ Χ. 
1. Οωσ ἀῑκιι Ῥ]ατο Οταίοπεπι ε Νοπιϊπίρας εξ 

γειδίς έεπιρετατ! ὃ Όπιπες επίπι αἶ]ϊα ρατίες Ότα- 
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λόγα μηδέν Ὅμηρον δὲ καὶ νεανιυσάμΏμον εἰς ἕνα σίχον ἐμδαλᾶν 
απαντα τοῦτο, 

Αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε τὸ σὸν γέρας' ὄφρ᾽ εὖ εἰδης" 

καὶ }ὸ ἀντωνυμία, καὶ μετοχὴ, καὶ ὄνομα, Ν 

0 
Ν 

ῥῆμα, καὶ «φθδλεσς, κ) ρθρο, 
κοὶ σιώδεσµος, καὶ ο)]ῤῥημα, ἔνει. Τὸ }ὸ ΔΕ µόρκον νιῶ αντ τῆς ΕΙΣ 
«θέσεως τέταχτα/ τὸ }ὸ Κλιόίωδε, τοβτόν ὅδι οἷον τὸ Αφθίώαζε. 
Τί δὲ ῥητέω ὑπὲρ τῷ Τλάτωνος; 

Ἡ ὅπ πρῶτον λόγον οἱ παλαιοὶ, τὼ τότε κφλεμλῥίω «φεύτασι, νιῶ 
δὲ αξίωμα, «οολσηγόεώον, ὃ πσρώτο λέγωτες, ἀλήλεύεσν ἢ Ψεύδονται; 
τῶτο δὲ «Ἰξ ὀνόματοο χοὶ ῥήματος σιωέφηκεν, ὧν τὸ μλν π]ώσν οἱ α]ς-- 

λ λ Ν / .ν 2 / ον / 

“λεκτιχοὶ, τὸ δὲ χοτηγόρηµα. χαλῶσν. ᾿ Αχούσωντες 29 οτ Φιωκροτης «Φι- 
η λ / «/ / 7 λ λ 3 ο / Π] Ν λοσοφέϊ, χοὶ πόλιν ὅτι Σωκράτης τεέπετα, τὸν μὲ, ὦληδῆ λόγω Ἔ), . 

ϱ δὲ, Ψάωδῆ ΦήσομΏν, ἐδενὸς ἄλλη «φεοσδεηλένες. Κα) γ9 εἰχὸς ανορώπες 

ὃν χρέα λόγε τοπεῶτον καὶ Φωνῆς ὀμάρθρα ἡμέῶς, τάς τε «φράξεις κο 
τὶς ρατ]ονᾶς αὐτὸς καὶ τὰ πάθη κο τὰς πάκονᾷς λλλήλοις Ἀ]α σαφὲῖν 

καὶ Ἀποσημαίνευ βλομήῤης. Ἐπὲι πονιω τὰ μλὸ ῥήματ τὰ «εὰγ- 
µατα καὶ τὰ σα δη, τῷ δὲ ὀνόματι τῆς «θώτ]ονᾶ, αὐτὸ καὶ σιάφονίᾳ, 

Ἀποχβώντως διλοῦμμ, ὡς αὐτὸς ἐἴθηκε, ταῦτα σηµαίνει ἔδοξε τὸ δὲ 
ἄλλα Φαίη πο ἂν οὗ σηµαίνευ, οἷον οἱ 5εναὙμοὶ καὶ ὀλολυγμοὶ Ἔ Ἰπσο- 

Ε κριτῶν' κ νὴ Δία πολλάκις «πιμειδίασιο κ) Ἀποσιώπησις ἐμφαντικώτερον 

Ποπίς Ρταίε ας ΠπΙλΙ] Πετεπί. Ταγεπῖ]ί ααἱάεπι 
{εμάϊο ααοάαπι Ἡοπιεταφ οπιΏςς 1Π Ἠμπο νεταπι 
οοπ]εεῖς : 

Αὐτὸς ἰῶν κλισίηνδε τὸ σὸν γέρας᾽ ὄφρ᾽ εὖ εἶδης᾽ 

πατΏ Ἐ{ΟΠΟΙπεη, Ῥατειοϊρίαπα, Ἀοπιεη, Ἡ ετναπῃ, 
Ῥταροβείο, Ατεουμις, Οοπ] απάῖοι 4ο Αάνετδίωπι 
ἵπ «ο {απε: ρατίίου]α δὶ Ίοςο Ῥγαροβεϊοπίς εἰς Ρο- 
Π53, ουΠι Κλισίηνδε {α]ε Πέ, αι α]ε ε{ὲ ᾿Αθήναζε. Ουίἀ 
ες ΡΓΟ Ῥ]αΐοπε αβετεπιις ὃ 

επιρε 2Πᾳμος αῦ Ιπίεο 1ά Όταίοπεπι γε 
λόγον Ἀρρε]]αῇβςε, ααοὰ επ πείά ἔμήῃ ποὈίς, υπο ῥΥ0- 
{0ῇ5, πυης ακίοππα (αταείς ἀῑείεατ: αμοά (οἶ]ίςοεε 
Ρτίπιαπα υδΙ εβετέωσ; νετῖτας ἵπ ϱο νεὶ [αἱίας ἵη- 
εἴε. Έα νετο Οτατῖο ε Ν οπιΐπε εἰ Ἠειδο «οπέῖα: : 

ΟΙ. Υ. 1, 

πος ῥγσά[εαίηη, Π]]ιιά [1ὐ[εἔίμῃ ἀῑα]εξεί αρρε]- 
Ἰαηί. Όαπι επίπι Ἠρεο αιάϊπιας, ὃοεγαίες βῥ1/0[ο- 
Λῥαίμτι δοεγαίες ΜΗ: ΠΙΒΙ] Ρταίετεα ἀεί[ιάε- 
Γ2Ω{ε5, αἰζεγαπα νετιπα, αἰέετυπι {α[ίαπι εΠε ἀῑςί- 
πημ. Αρρατεί πεπιρε Ποπιίηες 2ὓ Ιπίέίο αἆ Πος 
οταίίοπεπι εί νοσεπι ατίϊουμ]ς ἀτιπέϊχαπι ἀε[ιάε- 
ταΠε, υί εί αέίοπες εἰ αἱ εα5 αρετεπί, ίεππαμε 
οβεέτίοπες εί αἱ 15 αβποετεπειτ ἱηγίσεπι ΠρηΠ- 
«τε εἰ εΧχρ]ιςατε ΡοΠεπί. Οιοπίαπι ἰδίέαγ αξτῖο-- 
ηες εί αβεξχίοπες Ύετδο, αιἱ ασιπί εί αβιεϊαπέατ 
ἹΝοπιίπε {815 ἀῑετιο εχρτίπιαηέυς, ους Ἱρία Ἱπ- 
ααῖξ, Ἆαο Πσηίῄεοτε Ιάεο ν]ἀεπέωτ. Ἐεί]αια αιι- 
(επ ἀῑχετίε αἰααῖς ποπ Πρηϊασατε: Ἱἴα, σεπαῖέα, 
εί υ]αεὰς Πγίοπαπ1, αἴηιε αἆεο απτ]ιο εί τεῖ- 
εεπίία Ιπίετάμπα {εϊμπέ ωί ππα]οτε γἱ {επιο αἱ]- 
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σοι τὸν λόφου, οὐ μἱὼ ἀναγχαίαν Εχὰἁ «φξὸς τὸ σηµαίνει, ὡς τὸ ῥῆμα, 

καὶ ποωύομα., διώαµιν, δλλ' οὐίλετον τπνα “ποικίλλησαν τὸν λόγον “ὥασερ 

τὸ συιχέία ποικίλλησιν οἱ τὸ πνεύματα κ) τὰς δοσύτηα, αὐτῆν, ὀκτάσές 

τε χοὴ συσυλὰς ὀνίων αὐτὸ χα αὐτὰ συιχέα πλέμλροι, πάθη μᾶλλον 

ὄντα καὶ συµοεοηχότα, κοὶ λα Φφοροὶς συιχείων, ὡς ἐδλώσαν οἱ “'αλαιοὶ, 

αἱ αἴό ἑκκφίδεχα, Φράζοντες Ὑποχεώντως καὶ γράφοντες. 

β. Ἔπατα σιόπἀ μὴ «Ὁδαχούωμὴν τᾷ Πλάτωνος, ὂν τότων κερον- 

νυῶς }΄ λόγον, οὐ Αλ. τότων εἰρηκότος εἶτα ὥασερ ὁ Ὑ λέγοιζα τὸ φάρ- 
2 ΧΜ / ΔΝ / ᾿ λ 4 ο» / 

µαχον ὃκ. κιρᾷ µεμίχθαι κὶ λαλοάνης συχοφανΏμ, ἐπει το πῦρ παρέλιτε 
καὶ τὸ ἀγγεῖον ὧν χωρλς οὐχ ὀνὼ µεμίχδα καὶ ἡμεῖς ὁμοίως ἐγχα-- 

ο ε/ ; λ / λ Ν ο ρω» 9 κ Ἐν μὴ, 

λῶμᾗρ ὅτι σιωδέσµες καὶ «οθθλέσέο κο τὸ τοιαῦτι παρῖκεν οὐ }ὸ ὂν 
τώτων ὁ λόγος, λλλὰ, εἴπε ἄρα, Ἀ]ὰ τάτων κοὶ Θὔχ. ἄνόυ τάτων κεραν- 

νυῶα/ πέφυκεω. Οὐ γ9 ὥασερ ὁ τὸ Τύπειν Φ)εγξώμλρος ἢ τὸ Τύπεὼς, 

ὁ) πάλι τὸ Σωκράτης ἢ τὸ Πυδαφόεας, ἁμωσγέπως νοῆσαι τι ὁ α[φνοη- 

Φἥναι παρέχηκεν, ὅτω τᾶ ΜΕΝ ἢ ΓΑΡ Ἡ ΠΕΡΙ χΦ9’ αὐτὸ ἐπφωνηγέντος, 
»/ ή / ω Ἆ / Ἀ / - 3 » 2} Δ λ ἔπν ἔννοιάν ππνα λαδθεν Ἡ «ὉΒΦγματος ἢ σωµατος ὁλλ. ἐαν μὴ «δι 
ὀκᾶνα καὶ µετ ὀκείνων ὀκφέριτω, Ψόφοι κενοῖς καὶ ἤχοι ἔομιεν ὅτι 
οῦτα ᾖ, ἔτε χο’ αὐτὰ σηµαύφ, ὅτε μετ δλλήλων εδὲν πέφυκεν, δλλ' 
ὅπως ἂν συμπλέιωμΏμ Ἡ μιγνέωμΏρ εἰς αὐτὸ σιωδέσωες καὶ ἄεθρα καὶ 

Ε. 2. αναγκαίαν ἔχει] ἔχει, Ρτο γυ]σαίο ἔχειν, εβ εκ Ἑ. Β. Ψοῇ. 
Α. 4. ἐὰν μὴ] 9ἱο τενοσανὶ εκ Α]ά, Βα{. Χγ]. Β. Ε. Ρ. Ὑπ]ρο, ἐὰν μή τι, ποά ΒΙερΠ. ἨαὈεί οππα Ῥο]. Τιεοπῖς, 

Ἰαπποί. ΘεΠος, 

αιἷἁ εχρεϊπιαί: Ποῦ «απιεπ ἴτα, πτ Άοπιεη εἰ 
γετδωπα, πεσεβαγῖαπι Παῦεηε βσηϊβοαπαάϊ νῖπι, {εὰ 
Αά(οἰεείαπα αμαπάαπα, αµσε Οτα1οπεπι νατῖεῖ: 4υο 
ραδιο Πτετας νατῖαπε, α αἱ Εριτῖτας εἰ αιαπεί(α{ες ]-- 
εετίς αηποῖαηξ, ΎἩξ ποπ {απί Πίετα, [εὰ αβεξτῖο-- 
πες ροῦω5, εἲ αοεἰἀεπεῖα αἴηιε ἀῑβεγεπεῖαε Ἱιεετα- 
ταπι: αιοά πιαπίεβαπι {εοεταηί νεῖετεδ, ααίρας 
{εἀεοῖπι Πτετα {αβεσςετμπί αἆ εἰοαιεπάα εἰ {ετῖ- 
Ῥεπάα οπιΏῖα. 

ΠΗ.  Ῥοττο γ]άε πε ποη οῬίεινεπιις Β]αίοπεπι 
ἀΐσετε εκ βὲ5 ποΏ βεγ ῥαε Όταίοπεπι πα{οετί: ας 
Ρτοϊπάε, ωἴ { α ας ἀῑσαί πιεά{εαηιεπίιώῃ ε εεγα εἰ 
ξαἰδαπο πη/εεγίν αφαϊ5, 1ἀ σα]απιπίαης, οὐ]είαι 
{σπεπι εί να: οὐέ/([α ε[Ἰε, πε ααῖθις πιἰχεῖο Πετί 

ποη ροίυΐε: Ἱέα πο Ῥ]ατοπεπι ουἱρεπια, οαυσά 
Οοπ]ιπάίοπες εἰ Ῥγαρο[ίίοπες αἰίααιε ἰά ϱεπς 
ας, οι επίπι οχ Πΐς Οαΐξἱο, ΓλπιεΠ ΕοΓΠΙ 
ΟΡΕΓΑ, πεᾳιε πε Ἠῖ5 εοπῃοί νίάετατ. ΊΝαπι οί 
φεγῥεγαγεαυιε υεγδεγαγέ ἀῑεῖε, αἱ δοςγαίέες αι β. 
{βασογατ, ἵ5 αίοαπαιε αἰαιίἁ Ἱπιε]]Ισεπάαπι ας 
εορἰζαπάωτη ρίαδεε: ποη Ίέεπι Π ααὶς «Θμίάεηι 
αυ: Είσι {δοτβπα ρτοππεῖεί, Ἠσεί οοπείῖρετε απῖ-- 
πιο οοτρογίς αιῖ τεῖ αἹου]ας Πποξίοπεπα: {εά ΠΠ 
τα]ια νοςαδα]α ουπι ποπηϊπίδις εί γετδίς εβεγάπευς, 
{παπίδις {οπίς ας Βτεριεῖους απϊ]ία (µπε: παπι πε- 
αυε {εοτῇπα, πεαιε Ιπίετ {ε σοπ]απέϊα Π]α ααῖς- 
α μαπα ποίαηΐ τεῖ: {εὰ αεωί εοπ]αήραπηυς ἵπτετ {ε εε 
{π ππαπῃ οοπέαπάαπηυς Οοπ]απᾶίοπες, Αγίίου]ος, εῖ 

1οΙο 
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5 «φθθλέσής, ἕν τι πσερώμμοι χουὸν ὁξ αὐτ ποιέν, τερεήζευ μᾶλλον ἢ 
α[ολέγεῷ-αι δόξομην' ῥήματος δὲ ὀνόματι συμπλεκομΆῤε, τὸ λυόμΏμον 
ὐθὺς α]άλεκτός ὅδι κο λόγο». Ὅλδεν εἰκότως ἔνιοι μόνα τοῦτο. µέρη 
τὸ ” λόγο Ἠλεντα ὢ Ὅμηρος ἴσως τῶτο θάλε') διλᾶν ἑχάσοτε λέγων, 

------ἔπος τ ἵβφαὶ ἔκ τ ιἀἡνρίν! 

ἔπος 9) Τὸ ῥῆμα κολᾶν ἔωλεν, ὦ ώασερ ὂν τότοις, 
Ὢ γύναι, ἦ μάλα τᾶτο ἔπος θυμαλγὲς ἕ ε6ιπες" 

ΝΔ 

ΧΦΗ; 
Χάρε ποέτερ ὢ 2 ἔενε" 6 ἔπος ὅ, εἴπέρ τι λέλεκται 
Δεινον, ὤθαρ τὸ όν ἀναρπάζωσαι ἄελλαι. 

ο Οὔτε 3ὸ σιύδέσωων, οὔτε ἄεφρον, ἔτε «φεύλεσν δενόν ὅσι καὶ Φυμαλγὲς 
εἰπᾶν, λλλὰ ῥῆμα «θόξεως ἐμφανπχὸν αἰᾳρᾶς, ἢ παφες τινὸς ἀνεπιτη- 
δω. Διὸ καὶ ποητὼς κοὶ συγραφἒς εἰωθαμᾶν ἐπαιᾶν Ἰ Ψέγει, οὕτω 
πως λέγωτες, ᾿Ατικοῖς ὀνόμοσιν ὁ δενα κέχειται, Χαλοῖς ῥήμαση, ἢ 
πάλω, “σεζοῖς ὅδε δὲ, ποεζαῖς, ἢ χφλοῖς, πάλω, ὁ ̓ Ατ]οῖς ἄρθροις, σὅχ 

ἂν ἐἴποι το Εὐριπίδίω ἢ Θεκυδίδὰυ δειλέχθαι. 

Υ. Τί ὤυ: {[Φήσαι τς ἂν) οὐ)ὲν πεῦτα συµοάλλεται «ξὺς λόγω ; 
Ἔθωγε Φῄσαιμ ἂν ὤασερ ἅλας συμθάλλεῶ-αι «οεὺς ὄψον, ὕδωρ δὲ 
σθὺς μάζων. Εὔίωος ὃ αἱ τὸ σῦρ ἔφασκεν ᾖδυσω των 0) ἄθρω, ὔτε 
πῦρ ἔτε ἅλας ἑψήματος ἢ βρώμαος, ὧν αεὶ τυ[χάένομᾶυ δεόμΆμοι ὅτως ὁ 

ϱ. 4, ὃ πώδας] Τα ἀεὰϊ εκ πο Μεσ. Ὑπ]σο, ὂκ σάδυς. 
ο.ς, ὃν ὅδε δὲ] Βίο διερΗ. πες Υατεία εβ πΙΠ ἵπ Α]ά. Βαΐ. Ἁγ]. ὁ δέ. Ἱιοερεπάνπα ρηίο, τὸ δέ. 
0.ο. ἆ λαι ἄρισον----οὕτως ὁ λόγος----] δίο Βίερ. ρατίϊπι εκ Τισηεῦ. εἰ Απιϊοί. ΆΝαπι Αἱά. Βαί. γι. Β. Ε. Ρ. 

εἶναι λέγομεν---οὐχ. ὥσπες ὁ λόγος----, Με». Ἱία . οοττ]ρ]έ, εἶνοιι ἄριγον' αλλ’ ἡ λέγομεν ὅτε αρ ὅτε ἅλας ἑψήμαῖος 

3 ἑώματος μέρη, ὧν αεὶ τυγχάνοµεν δεόµενοι οὕτως ὁ λόγος----Πία νετῖ1, 

Εταροβίίοπες, εοπα{ αἰιαιῖά αππι εκ. 15 {αοετε, 
γἀεβίππαγ ἵπαπες {οπος ργβοίπετε, ποπ ἀπΠετετε. 
Νοπιίπε αιίεπι ουπι Ἡ/ ετδο οοπ/εγιόχο αιιοά «οπι- 
Ροηίέω, Π]ίοο Ίαπι Οχαξίο εἩ, Ίωαιε ποτ Ιη]ιι- 
τα ποππι]]] Ίας ἑαηέωπι ρατίες ΟΥατιοπίς ΡροπιΠέ, 
Αίαάιε Ηοπιετας εείαπι Εοτία(ῇς Ώου ἀθε]αίλτε Υο- 
Ιαῖε, (ιρ]ηάς ἀϊοεης., 

--ἔπος τ ἔφατ ἔκ τ᾿ ὀνόμαζεν' 

Ψειδιαπι επίπι Υοςε ἔπος {οἱει βρπίβσατε, ιὲ η Πΐ5. 

Ὦ φύναι, ὃ μην τῶτο ἔπος Φυμαλγὲς ἔειπες' 
ει, 

Χαΐρε πάτερ ὧ ξεῖνε ἔπος δ᾽ εἶπέρ τι λέλεκται 

Δεμὸν, ἄφαρ τὸ Φέροιεν ἀναρπάξασαι ὤελλαι. 

Νοπ επίπι (οπ]ωπάίο, 1ιέ Ῥγαροβείο, ααέ Αγ 
ου]ας ροίεβ νοςβΓῖ δεινὸν ϱγαῦ6, εἲ Ὀυμαλγὲς 4ΠίπΙΟ 
ἀοἴογεπι αάεγεπε, [εὰ Υ ετδιπι αξξίοπεπι ἀε[ρηαηφ 
εωτρεπι 2µέ ΡραΠίοπεπι ἱπερίαπ. Ίίααιε εἰεῖαπι 
Ροξίας εί {οτἱρίοτες Ιαιάληίες αωί νιταρεγαηίες, {ο-- 
Ίεπιως ἀΐοεγε, «ἰέφειεηι [η υεγδὴς 414ἱεί, δομές 
αυμε οοηίΓα, ῥεάε(γέδως: αἱ ἑαῤῥης πα αγάομές 
Ειγἰρίάεηι αί Ιζαγάίάεηι πεπιο ἀῑσαξ. 

ΠΠ. Οιίά ὃ ἱπφμίες, πἰλῖ]πε τε]ίαια; ρατίος αἆ 
οΓλέίοπεπι οοπάµουηί ὃ Εείροπάεο . εοπάωσετε, 
απ: {9]επι αἆ ο{οπίμπῃ, α4απι αἆ πιαζαπι. Έπεηπις 
4µοθιε ἴσπεΠι οοπάϊιπεμίοτπα ορίίπιαπι ἀῑχίε: 
2ἵ ποη ἀῑσίπιας, ἴσπεπι αμέ επι, ααΐδις {επχρες 
ορις Παδεπιυς, εἰδί οί εἰϊκί εΠε ρατίες: Ποιί ο{- 

1, 2 
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λόγος πολλάκις ἐκενων ἀπροσδεής Ὅδν. Ὡς δοκέ µοι «δι Ῥωμαίων Ὁ 
λέγφ, ὧν μῥ λόγω νωῦ ὁμᾶ τι πάντες ἄνθρωποι χρῶντα/ «φθθ)εσάς τε 
ΑΦ. ο, ο « ὁ ον / / 2ΩΔ 
3 ἀφήεηκε πλἰὼ ὀλίων ἁπάσας, Ἱ τε καλεμλων ἄρθρων ἐλλν «ο)σ- 
δέχεται τοπαρώπω, δλλ) ὥασερ κροιασέδοις χρῆτω τοῖς ὀνόμασι. ἸΚα) οὐ 
9οωμασύν Ὅδην, ὅπε καὶ Ὅμηρος ἐπέων χόσυῳ «ξιῤνόμομος, ὀλώοις 
ὀνομάπων ἄθθρα, ὥασερ λαβας ὀκπώμασι δεοµδλῤοις, ἢ λόφους κροίνεσι, 

οπνήφησ, δὸ καὶ «Ὀράσημα, τῶν ἐπῶν ὂν οἷς ζεῦτα ποιέ, γέγονεν, ὡς τὸ, 

Αἴαντι δὲ µάλισοε δαίφρονι υμὸν ὄρινε 
Τῳ Τελαμωνιάδη" 

λ 

Χο Τοι 
Ποίεεν ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέοιτο" 

καὶ βραχέα «πεὸς τήτοις ἕτερα. Τοῖς δὲ ἀλλοις µωβίοις ὧσι ἄρθρι μὴ κ 
«θθσύντος, Φὔδὲν εἰς σαφἰιύειαν 6ὔδὲ κάλλος ἡ Φράσι βλάπιετα. . 

9. Κα) μἱὼ, ἅτε ζβον, ἔτε ὄργανον, ἔτε ὅπλον, ἔτε ἆλλο ἡν ὄντων 
ε)λν, οἰκεα μέρους ἀφαιρέσὰ καὶ 9ερήσἁ «έφυχε γνεῶ-αι κάλλιον, Φδδὲ 
ὀνεργέρερον, Φὐδὲ ἤδιο λόγος δὲ, σιωδέσµ.ων οξαιρε]έντων, «πολλάκις 

ἐμπαέσέραν καὶ κωητκωτέραν ἔχει διώαµιν ὡς ὁ τοᾶτος, 

λλλον ζωον ἔχμσω γεώτατον, ἄλλον ἄθτον, 
Ἕλλον τε νειῶτο κατοὲ μόθον ἕλκε σοδοῖ ν" ο. 

Γ.2, ὧν μὲν λόγω] Τεπι Βίερμαπο ἀεδείατ; παπι Α]ά, Ῥαΐ, Χγ]. Β. Ἑ.. Ῥ. ὅρω µέλλω. Ψεπεί. ὅρων µέλλων: ποὰ 
εχ νατία Ἱεέχοπε ὁ Ῥωμαίων οσέατη Ῥπίστη 4 παπα Ἰπίερταπα Ἠαπο (αἰῇε: Ὡς δυκεῖ µοι ὃ Ῥωμαίων ἔχειν, ᾧ 
νὸν ὁμὃ τι---. 

Γ. ἡ κρασπέδοι] ἀκρασπέδοις Μεπ. ἵπ 4 παπι {επτεπίίαπα εἰ γετίοται Μες. εἴ ερο Ἱ.αίίπα οοττεχ]. 

Πο 1819 {αρε νῖάείατ π]ΠΙ] ορις Ἠαδετε. 1ά αιοά κεί, 
ἆε Ἐοπιαπα Ππσια ἀϊεετε ροΏαπῃ, 4«ὐα {ετε ΟΠΙΠΕς Ποίεεν ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέοιτο" 

Ἠοάϊε Ἠοπιίπες αέαπέυ, Γταροβίέίοπες επῖπι ραι- εξ ρᾶιςα Ἡοταπι Ππιϊ]ία. Ίπ αἰῖς Ιηβηϊεο Ατεῖ- 
εἰς εχεερΏς οπηΠεΘ ΠΗΜι]1ε, ηθφιε μἱ]ή ΟΠΙΠΙΠΟ ομ]ας οπιίβας ηεαιε ρετ[ρουἶέαί πεφιε εἰοοιεῖοπί 
υέῖεατ Αγσιμ]ις; {εἆ 19, γε]αεῖ Επισης, οπα{ῇ5, ααἰσφααπι ἀθιταχίς, φ 
[οἶα ρε {ο ποπηίπα εάατραί. Ίεαιε πος εβ πηῖ- ΙΝ. Ἐε νετο πεαµε αηϊπια| αἱ]απι, πεαιε ἵῃ-- 
τωπι, φιηάο εείαπῃ Ἠοπιετις Ἠετοίεί οἈπηΙΠ]6οἵ- βτιπιεπέυπη, ηε(με ΓπΙοτΗπΙ ϱεηιθ, πε(ιε υ]]α 
παῖα οπιπίρις Παρετίος, ραιείς ἨΝοπιίπίρις Απ ἀεπίαιε αἰῖα τες ρατεῖς (1. αἱίου]ας (αδ]αίοπε Πετί 
ευ]ο5; ἔβηᾳιαπι Ρροου]ῖς απία5, 2μί ραεῖ επἶβα, ({οἷαι ραἱεμτίος, εββςαείοτ, ρταίίογ.  Οταίο Όοι- 
αἀ]εοῖε. Ίαημε εἴίαπι ποίαά {απε 1 νετ ἵπ Ἱωπδοπίδι αἀεπιες [αρε πια]οτεπι {οτείέατ αἆ 
αα!δις Αττιου]ί εχρτίπιαπεωγ: αξ, πιογεπάωπι νίπα: μέ ἵπ πος, 

4 / Αἴαντι δὲ µάλιγα δαΐφρονι Φυμὸν ὄρινε "Ἕλλον ζωὸν ἔχασα νεήτατον, ἄλλον ὤντον, 
νά { » 9.4 

Τῷ Τελαμωνιάδη” ”λλον τεὐνειώτα κατα µόνον ἕλκε ποδοῖῖν' 
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ποὺ τὸ τ Δημοῶένης ταν, ΄ Πολλὼ γλῥ ἂν ποιήσἀεν ὁ τύθων, ὧν ὁ 
α παδὼν ἔνια ἐσ᾽ ἂν απαγγεῖλοι δωύαιτο ἑτέρῳ' τῷ ἀίήµηπι, τῷ [Αλέμ- 

ἁ ματι, τῇ Φωνῇ ὅπιν ὑορίζων, ὅταν ἐχθρὸς άρχων, ὅταν κογδύλοις, 
ἕ ὅταν οτι κόβης ταῦτα χω, ταῦτα οξίσηαν οὐτό ἀνθρώπες ἀη)ής 

ας πᾷ «φθοπηλακίζεῷω. Καὶ πάλι, - Αλλ οὐ Μειδας δλλ Ἀπὸ 
« παύτης τῆς ἡμέρας λέγει, λοιδορίται, βοᾷ χειροτονῖτα π Μειδίας 
«᾽Αναγοῤῥάσος «φθβοέολητα/! Πλουπέρχῳ «φοθξενέῖ, τὸ Ἀπόῤῥητα οἵδεν, 

6 ἡ πόλις αὐτὸν ὁ χωρᾶ. Διὸ ὢ σφόδρα τὸ ἀσύνδετον ο/ημα. «δα τοῖς 

τέχνας γράφεσιν εὐδοκιμεί τὰς ὃ ἆγαν νοµίωες ὀκένης «ὁ µηδένα σύν- 
δεσυον ὂκ ὃν συνηλείας ἀφιένᾶς, ὡς δργίὼ καὶ ἀπαρῆ κὶ χοπώδι ὢ ἀμέία- 
λήτω τὼ Φράσιν ποιοιώᾶς αἰτιώντα. Τὸ δὲ τὸς λ]4λεκτικὸς µάλισα, 
σιωδέσµων δεώῴ-αι «σεὺς τὼς ἶν οὐξιωμάπων σιωαφὰς καὶ συμπλοχὸς 
κοὺ αἱαζάύξεις, ὥασερ ἱωίόχες ζυφῶν, καὶ τὸν Κύκλωπθ” ᾿Οδυσσέα 
λύφων «φθὺς αἴό «φθθοάτων οὐ µέρος λόγου τὸν σωύδεσµον, λλὰ ὃρ- 

Ἡ γοψόν τι σιωδεπχὸν Ἀποφαίνά, χοάπξ ὠνόμασαμ καὶ σιευεκτικὸν οὐ πών- 

των, λλὼ τό οὐχ ἁπλῶς λεγομλῥων εἰ μὴ καὶ τὸ Φορία τὸν ἡμάντα, 

καὶ τᾶ βίολία πἰὺ χόλλαν ὠξιοῦσι µέρος εἶναι, καὶ τὰς Ἀλ]όνομὰς τὸ 

Φολιτόῤματος, ὡς Ελέγε Δημάδης, χόλλαν ὀνομάζων τὸ εωρικὸ τῆς 

Α.. 8. λύγων πρὸς τῶν προθάτων] 8ὶο εί Ἠθτϊ Λἱά. Βαΐ. γ]. Βιερᾶ. ἵπ αποταπῃ ροβίτεπιο αοτίοις αἀάϊξατ. 
Ναπι Ἆαο νετυα αὐ[απί, τε]έϊο νασιο {ραίΐο, ἵπ Β. Ε.. Ψεπεῖ. Ῥ. Δί Με.. οοτϊρίέ, καὶ Οδυσσέα λύ- 
γων, πρὸς τὰ τοῦ Κύκλωπυς πρόρατα: ἵπ 41ο, αἲ ρτοδαὈΙ]!, αοᾳἱείσο. 

Β. 4. Φιωρικὰ] Βὶς Β. Ε. Μεν. Ὑμ]σο, Φεωρητικά, 

ή. 

εἰ ία Ὠεπιοίπεπῖς: άμα Γαεεγε ῥοίε( οεγδε- 
7415, ΦΙΙΟγΜΠΙ αἰίφμα ῥεγεμ[]ως πε Ἰπάώεατε φΜΙάεηι 
ο) βο[δε, ᾖσιγα, μέ, θες, Φμαπάο εοπηείο[; 
46.5, φιαπᾶο ἠπίπασμς, φΜαΠάο ῥερπίς, φαπᾶο {1 
παἰαμι: Άαε ΠΙΦυεΠΗ ῥιεε ἄε ]]αΐέι γαοπίς ἀείιγ-- 
δᾳΜΙ ῥοππίπες φιέ εοπΗηπε[Ης Ποῃ [118 α)[1ιοί. Ίτεπι; 
μία Ἠοηπε ἠΗιάῑας αὐ ῥας ἔρ[α αρ ῥετογαί, εγἰ- 

αΗπα(ΗΥ, εἰαμίαέ ἕ δὲ ἐπ [γασία Ημ ῥοβι- 
μ, ἠ4πάίας «παργγγα/ως οὐγκάμτ, Βίαγεβὲ 
ῥαῤέσς εβ ῥο/ῤες, αγεαπα πουτὲ, μὁ5 {ρ[ιση Ποη ε- 

Ηίπε εἴῖ αὐοά εα Πσιτα, «υα εοπ]απάχίοπες 
οπέυητατ, να]άς αὉ 15 «οπιπιεπάαίτατ αἱ Ατις 
Οὐταϊοτία ρταοερία {οτίραπτ: Πάεπιαμε «ο5, αιί 
πἰπαϊς αάετίξὶ Ἱερίοις ας «οπ{αετµάϊἰπί ηι]]απι 
Ρτατειπιτταης Οοπ]απόίοπεπι, ἵπουίαηί Ἡ: ο(ο- 

«πι Ἱαπριϊάλπιαιε ππο]εβαιπαιε, «ο αιοά οτΏπί 
γατ]είαίε «Ἀτεαῖ, Όταείοπεπι ε[βεϊεηίε». Ἰ]απι τες 
ἱρία οβεμά(ε ἀἰα]εξῆσος, αἱ πιαχίπιε «οπ]απέῖο- 
πῖδις ορας Παῦεηπε αἆ «οΏπΠεχίοπες αμέ ἀἰς]απετίο- 
πες επιποίαίοταπα, 191 ελ5 µ{ωτρατε, αέ Ίαρο αυτίσα 
μείες, εἳ υἰππὶπίρως Ὀ]γ[ες αἆ οὖε (γε]ορί». 
Νοη επίπι ρατίεπι Ότατιοπίς ααί «οπιρᾶρεπι Πζα 
νοςαδυ]α, {εά οοἩΙσαπάϊ ἱπίτωππεπξυπι Πσηίβσαηε, 
αιοά Τρί ἆοοεῖ αρρε]]αξίο: πεαιε εοπβτίησαπεως 
[6 οπιπίᾶ, {εὰ ϱὰ Γληίαπῃ, αὐ ποπ ἀϊσυπέατ ππι- 
ΡΙιοίτετ. ΝΙΠ νε]] εεῖαπι Ίοταπα οπεσῖς, ει σ]αέει 
Ποτί ρατίειι εΠε, ας ἀῑνίποπες ρεουπία ρατίεπι 
τεἰρυδ]ο ρετεπάα : «αιωοπιοάο Τλεπιαάες ἀῑκίε 
βεεωπίατη, φ βοβμίο εχ ΦΥαγΙο ἀαδαίαγ α /ῥεξῖα- 
ετιίογ με 11111, σἶμίεη ε[]ε ῥοβιίαγίς {η γεβαδίεεα /ζα- 
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διμοκραίήας. ἸΠοῖος δὲ σιώδεσωος ἕἔτως ἓν ὂκ “πολλῶν αξίωμα ποιξι 

συμπλέχων καὶ σιωάπων, ὡς ἡ µάεµαρος τὸν συλλιπαμόμημον αἱ. τὸ 
πυρὸς δρουν» δλλ σὅχ ἐπ 6ὔδὲ λέγεται τὸ σιδήρου µέρος καίτι 
ταῦτα γε τοῖς κερρονυμόῥοις ὀνδυόμῆμα κο. σωυτηκόμημα ποιᾶ τι καὶ 
πάγοι χομὸν ὁκ πλειόνων. Τὸς δὲ σωωδέσμας εἰῶν οἱ μὺ νομίζοντες 
ἕν π ποιέν, λλλ. ὀξαράἈμησν τρ ᾖ ' αἱ6λεχτον, ὦσσερ Ἀρόπων ἐφεξῆς 

ἡμεεων χαταλεγο ων. 

ε. Κα μὼ ἡν γε λοιπὼν ἡ μὸν ἀντωνυμία ξάώω ὀλύος ὀνό- 
μοτός ὅοιν, ἐχ Ἡ Πώσεων μετέχει µόνον, δλλὼ κοὶ τῷ κυρκωτάτίω ἅμα 
τῇ Φύσὲ οιᾶν δεῖξιν ὀνίας οἶχι ἶν ὡρισμλῥων ὀκφερομλας. Καὶ οὐχ 
ὧσ] ὅπ μᾶλλον ὁ Σωκράτίω Φ)εγξάμλρος, ἡ ὁ Τῆτον ἐπὼν, ὀνομαδὶ 
(ωθόσωπον δεδήλωκει. 

σ. Ἡ δὲ χαλεμλθη μετχὴἠ, μίγμα ῥήματος οὗσα καὶ ὀνόμωτου, 

καθ’ ἑαυτὼ Ὦ σε ἔπν, ὥασερ Φὐδὲ τὸ κουὰ Φηλυκῶν κ) ἀῤῥενικῶν ὀνό- 
µατα, σωπίήε) δὲ ὀκένοις, ἐφασομήῤη τοῖς Ὦ χρόνοις Ἑ ῥημάτων, (αλ 
δὲ «’τώσεσι τό ὀνομάτων. Οἱ δὲ α]φλεκτιοὶ τὸ, τοιαῦτα χολβσι ὄνα-- 
Ἀλάτας, οἷον ὁ ως, Ἆπὸ τὸ Φρρήμε, Ὀ ὁ αφ Ἀπὸ τᾶ φι 

νός ὄδη, ὡς ὀνομάτων καὶ «αςλσηγόρίαν καὶ δωύαµιν ἔχοντα. 

: ἓν ὃκ. πολλῶν] ἓν αἀάιάϊΙ εχ Ἐ.. ΠαὈιετυπί 1ίεπι Απιος, Μεζ. 
« ὄφεξης ὁμερῶν] Ῥεδῖας Αποϊοί, εἰ Με2, ἐφεξης 3 ἡμερῶν: Ἰἴαφιο ἴπ Τ,αῑπῖθ τοᾶδιά1. 
.ἆμα τη φύσει «ποιεῖν δεῖξιν ἐνίας] ἔνίας τενοσανῖ εκ Αἱά. Βαΐ. Χγ|. Β. Ε. Ψεπεί. Ρ. ρτουαπίε Μετ. Ὑπ]ρο, 

ἐνοίας αποά εαπι ΘίερἩ. Παρεπί Απιῖοί, Ῥο]. Τ,εοπῖο. Ξαμοίί, Αποη, Ῥοστο φύσει πιπίαπάμπα οεπ{εο ἵπ 
φάσει: γετίεπἆο ααἶάεπα τεάάτά!Ι. . 

Β. 
ο. 
ο, ὅι δ ὅι 

{. Όμα νετο (Ὀπ]ωπέιο τα εχ πιμ]ες πια 
{αεῖί ρτοπιπεϊαίαπι «ορι]απάο αίαιε οοππεζχεπάο, 
ωέ πιπαΓπιοτ ςο]]αμείαέχαπι 1ρηϊ Γετταπι «οπ/{τῖη- 
Εείτὲ Άεαιε ἔµπιεη ππασπιος {εγτῖ ρατς νε] ε νε] 
ἀῑείτας: ααπαυρπι 1 αιἶάεπι σεηις τες, ἆμπι ἵπ 
Παυαία {ωθεμπί αίαιε Ρεπείταηί, εί αβποϊωπί εί 
αβιεΐυπειτ γἱοίβιπ. Οοπ]απάίοπες {απίέ αιἱ «εη- 
{εαπί ποῦ "παπι α]αμῖά εβῃεετε, [εὰ εΠε τεςεΠ/ο-- 
πεπῃ, (απαμαπι «μπι οτάῖπε α]φιοί επππεταπΕυΓ, 
νε] Ργαίοτες, νε] ἄῑες, 

Ύ.. Ῥοττο αἆ τε]αιλ αιοά αεεῖπεί Οταοπίς 
Ραγίες, ΏτΟποπηεπ πιλη]{εβο Νοπηϊηίς εβ [ρεείῖες : 
ΠοΏ (ηζαπι οιῖα εαίᾳ5 Ἠροδεί εοίἆεπι, {εὰ αιοά 
ποηπυ]]α Ῥτοποπιίπα, υὈί {αβ]ωηρυπέωτ τες αη- 
{εὰ ἀϊεεπάο ἀεβηϊας, Ππιυ] ας ρτοπυποϊαηέυς τα 

οοπέίπμο εββοϊωηί ανν ε]νβπιοάί αυα 
οπιπίυπη  πηρχίπιε νῖπι ποπιϊπί Ρρτορτίί Ἠαῦεαί. 
Ίεαιε ν]άεο υ{ες πιασῖς ποπιπατίπι Ποπιίπεπι αρ- 
Ρε]]εί, πε αιὶ δοεγαέεπα, απ ἵς ααὶ Εωπε ἀῑςαί. 

γ]Π. Οιοά Βαγοίρβωα αρρε]ϊατατ, παϊκέαπα 
αωἱάρίαπα ε Νοπιίπε εί Ὑετρο, 1ρίαπι ρτο {6 πΙμῖ] 
εβ, υί πεαιε οοπιππμηία [απιήποοτατη ο νἱτῖ]Ίωπι 
Νοπιίπα:. οοπβτυίέατ εΓρο ουπι ἸΝοπιίπε εξ ουσια 
Ὑοτδο, Γεπιροτυπι γαίίοπε Ύ ειδα, ΟΑ[αµπι οαµί[α 
Νοπαίπα αἴήησεη». Γἱαἱεξδιοί (αία νοςαηί. ὤνα- 
κλάσυς, αμα {1 γ/γαδία αιί ἀεεργβία ἀῑοετες: ααῖα 
{οἴ]]οει Νοππίπαπι αἳ αρρεἰ[αείοπαπα νἶπα Παῦεῃέ : 
πέ οπΙη η απίοῃ Ρτο πηϊ]έε, απιάπίεΠε ΡΟ ΑΠΠΔ- 
ἴοΓε ἀῑςσας. 
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ζ. Τάς γε μἰὼ «ωθολέσέο ἔπν οπικράνοις καὶ [βάσει καὶ ἐποζέ- 
µαση, ὡς οὐ λόγες λλλὼ «αἲξὶ τὰς λόγες μᾶλλον σας ὁμοιομῦ. Ὅρα 
δὲ μὴ χόμµασι κοὶ 9ραύσμασν ὀνομάπων ἐοίχασν, ὥασερ γραμμάτων 
σπεροίγµκασι καὶ κεροίαιο οἱ ασόύδυντες γράφεσα. Τὸ }ὸ Εμθίώαι καὶ 
Ἐκθίώαι, συγχοπὴ «οθθφανής ὅδι τῇ Εντὸς βίώαι κοὶ τῷ ᾿Εκτὸς βίῴαι 
κοὴ τὸ Προῤυέῶαι, τὰ Πρότερον ρέῷα/ καὶ τὸ Καθίζεν, τῇ Κάτω 
ἵζεν' ὥασερ ἀμέλει τὸ ΛίΦες βάλλεν ὃ Τοΐχες ὀρύοσῳ, Λιδυολᾶν ὁ 
Τοιχωευχᾶν, ὀπ{ωχιύοντες, καὶ σφίγοντες  Φρόίσν, λέγε. 

ο Ἡν Δι Χχρείαν μλό πνα τῷ λόγῳ παξέχεται τάτων ἔχασων, µέρος 
δὲ λόγε κἱ συιχέον Φόδεν ὅοι, πλἰὼ, ὥασερ εἴρηγ), τὸ ῥῆμα κὶ τοιὔομα, 
ποιομτα, ' «ορτίω τὸ, τε ἀληλὲς κ) τὸ ψεῦδος δεχομΏρίω σικώ)Σσι, ἱὼ 
οἱ μῥ «οξότασιν, οἱ δὲ αξίωμα, Πλάτων δὲ λόγον «φθοσηγόρόυκεν. 

ΥΠ. Ρταρο[έίοπες ρα]εαταπι οτί(ς, ει Ῥαβῦις 
αίοιε [αρ]εῖδας Ἰϊσεί οοππραταΓε, αιοά ποη Ότα- 
Ώοπες Πηί, {εὰ οἶτοα Όγαίίοπεπι γετίεηέατ. Τι 
ν]άε, πε {Γυ/5 ροτῖως [Γασππεπείίᾳιε νοςαυα]οταπα 
Ππιῖ]ες πε: Ποιες Πέεταγαπα ροταποι]] εί αρἰ- 
οἶθις {οτίραπέ αιι {είΠπαπε. απ ἐμθῦναι 6ὲ ἐκθῆναι 

πιαηΙ{είξαπα εβ οοπεί{α ε[[ε ρτο ἱπίερΓίς ἐντὸς βὔναιν 
εἰ ἐκτὸς βὔναι: Εἳ προγενέθαι ΊΟςΟ πρότερον γενέδαι: εἴ 

καθίζεν ΡΓΟ κάτω ἵζεν Πομί Ἠαιιά ἁμδίε εείαπι λίδως 

βάλλειν ε{ τοίχες ὀρύτιειν Γε[ίπαπίες ΟΓΑΓΙΟΠΕΠΙΦΙΕ ϱ0- 
αγέϊαηέες ἀἴχοΓε λιβοθολεῖν θέ τοιχωρυχεῖ». 

ΥΠΙ. Ετοϊπάε απαπιφμοάφιε Ἡογυπα υίαπι Ο- 
ταϊοηί αἰίαμεπι ρτα/{ξαι, ρατς αμ{επα εἰ εἰεπιεπέμηι 
εἶας που ε[. Ἠος επίπι, αξ ἀοσυήπιας, {οἱἱ5 Νοπιί-- 
ηἳ εἰ Ύετρο ἀεδείιγ Ποποτίς; αἱ ργίπιαπι Πξαπι 
οοπβοίαπε Ἰαπέχαταπι, ἵπ αιια νετιπῃ {α]ίαπινε Ἱο- 
ειπα Ἠαδεί, ααπι ῥγοίαβη α)ῖν α)ϊ ακἰοηια, Ρ]αΐο 
οσο ινε Οταεῖοπεπι αρρε]]αί. 
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ος ἠωό ἀΦυ ο ΑΟ ΥΠΑ ΡΧ.ΟΥ 
ΠΕΡΙ 

ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩ ΥΥΧΟΓΟΝΙΑΣ. 

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΩ 

ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. 

Συ τπτ η 1 
Ρ Ε 

ΑΝΙΜΑ ΡΚΟΟΚΕΑΤΙΟΝΕ, ΙΝ ΤΙΜΑΟ ΡΙ,ΑΤΟΝΙΡ. 

ΡΑΤΕΕΒ ΕΠΠΡ Αὐτοβῦύίο ΕΤ ΡΙΌΤΑΕΟΗΟ 8, 

ρα. ΠΕΙ πὶ πολλάκις εἰρημῥα κο γεγραμμῆῥα αποράδἰω ὂν 
ἑτέροις ἕτερα, τὼ Πλάτωνος «ξηγεμῆῤοις δόξαν ἱὼ ὧχεν 

ἵπσερ Ψυχῆς, ὡς ὑπενοΏμΏρ ἡμεῖς, οἴειθε δεν εἰς ἓν σιυαχθώαι, 
καὶ πυχᾶν ἰδίαρ ἀναγραφῆς, τὸν λόγω τῶτον οὔτε ἄλλως εὐμετωχεί- 
έχ5ον ὄντα, καὶ, Αλ] τὸ τοῖς «πλέίσοις τς Ἀπὸ ΓΠλάτωνθ” πειαν- 
ποῦῶαι, δεόμημον «παραμυθίας, «ξθεκ9ήσομαι τὸ λέξυ ὡς ὂν Τι. 

Ἑ. 6. προικθύσοµεη----] Ἐκοτά]ο αληπἱἁ αἆ αὐ{ο]αξίοπετη {επίεπεῖα: ἀεεβε νἰάείατ. Μοχ Ίοσας Ῥαϊοπῖο πο πα 
Ρατίῖπη τείετίατ, εἴβ Οοπαπιεπίατίαθ Ῥ]ηίατεΠϊ αἆ Ρτοχίταμπι ἀείποερς Ῥ]αΐοπίθ Ίοσμτα Ίξεπα 4ΟΟΟΠΊΠΠΟ- - 

ο ὉΑΝΡΟΩΡΙΡΕΜ οεηβα(Ε19 οο]]μεπάα, µρτείαεί Ώππιις ἴξα, υξ ποδί {οπΠΠε ἵς νίβιο βυ]ε: 
εί ρεουΠατί «οπαρτεμεπἀεπάα «οπιπιεη(ατῖο ΕΠΙ 63 ἀπριιλήο αἰίοφυἱ εγαδαει ἀϊβῃςί]ῖς, εείαπι ελ, αμα {ρατίε νε] ἀϊβετιίπιις γε] {οτρβπιις αἰἷα εχοι[αίοηε ορυς Ἠαδεαῖ, απία ρ]ετίίαιε Ῥ]αξοπίοο-- αϊα, αωῖθις Ῥ]αϊοπῖς ἆε Απίπια {επτεηίίαπι Ιπίετ- ταπα ποππἰΒ] αἀνεγίαίωτ, ἱρία ερο νειδα ἆε Τ- 

Μ 2 



δή αι ο κ νεα, 

µαίῳ γέγραήωα. “ Τῆς ἀμεροῦς κοὶ αἱ κἩ ταυπὶ ἐχάσης ἐσίας, χὶ ο 
« ὁ αὖ οξὶ τὸ σώματα γνομῤης µερισῖῆς, τείτον ὁξ ἀμφον ὂν µέσῳ 
ἕ σιωεχεροίσωτο ἐσίας ἔἶδος, τῆς τε ταυτᾷ Φέσεως αὖ πσέρι καὶ τῆς 9οι- 
ὁ τέρου καὶ κὉ ταῦτι σιωέςησν ὂν µέσω τὸ τε ἀμεροῦς αὐτίὼ καὶ 

τὰ κ) τὰ σώματα μερισοῦ καὶ τρία λαθὼν αὐτὸ ὅντα, σιωεκερά- 
σατο εἰς µίαν παντα ἰδέαν, τὼ Φατέρου Φύσν δύσµικτον Άσαν εἰ τὸ 
αὐτὸ σµυαρµότ]ων βίᾳ μιγνὺς δὲ μΏ τῆς ἐσίας, κοὶ κ τθιῶν οι- 

ὁ σέμΆμος ἓν, πάλιν ὅλον τῶτο μοίρας εἰς ἃς «οεθσῆκε Φιένειμὴρ ἑχάςίω 
δὲ τώτων ἔκ τε ταυτᾷ καὶ Φατέρου καὶ τῆς ἐσίας μεμιγμδµίω ἤβχετο 
δὲ Φαιρᾶν ὧδε” Ταῦτι «Φρῶτο ὅσας «παρέα ηκεν τοῖ ὀξηγαμλῥοις υ 

α[αφορὼς, ἄπλετον ἔρνον ζὰ διελλεν ὂν τῷ «παρόντ, «φθὺς δὲ ὑμᾶς ᾿ 

ὀντετυχηκόᾶς ὁμΏ ταῖς πλείραις καὶ «ριτ]όν. ᾿Επὲὶ δὲ τἴό δυκιµωτάτων 
ἀνσιῶν τὴς μὴ Ἐενοκράτης «ζοσηλάγετο, τῆς, ψυχῆς τὼ ἐσίαν, δριὸ- 
μὸν αὐτὸν ὑφ ἑαυτᾶ κινόήμΆμον Ὑποφηνάμημος οἱ ὃ Κραντορι τῷ Σολιέ 
«φθοσέγεντο μιγνιώτ 7 Ψυχὴν ἔκ τε τῆς νοητῆς καὶ τῆς «δι τὸ αἰῶητὸ 
δοξασῆς Φύσως οἴμαί τι τὼ τούτων ἀναχαλυφ]έντων σαφήνειαν ὥασερ 
ὀνδόσμον ὑμῖν ππαρέξευ. 

β. Ἔπ ὃ βραλὺς ὑπὲρ ἀμφοῦν ὁ λόγο Οἱ μῥ }ὸ δὲν ἡ ϱλύεαν 

Κ γάτο, ᾶ ορια μολις ρε ών, κ λρονι αἱ ὀνα κο 
ἄεπι Ῥος ἀγβυπηοπίο, ἀϊγετβς Ἠοπαίηίρυο Ἱπίοηίριος Ἰὗτος ἵω Ἱπιτη οοπβι(ος εΠο, Ἠίπο αμίάεπι αὰ 
«ΙΟΙ7. Ο. οπηπῖα οοπίπμα εἴ αρία νιἀεηίας. 

Ῥ. 8. ὑμῖν] ἡμν Β. Ε. Ἁγ]. εἰ Απιϊοί. γετίεπἆο, 

πιοεο Ῥ]αέοπίς ῥτοροπαπῃ. Έα εκ ε[επίία, φις ἵπ- 
Φυ]άμα εῇ, [εηβεγφπε εθάεπῃ 7Ποᾶο Δαδείν ἔπ ϱχ 
εα Φις εΙγεΙΠ εΥβογα ΙΓ Ιυίάμα ε[, επ φιιο- 
ἆαηι σεπς ΙΠ{εΓΥΙΕΔΕΙΗΗ εοπἑεπιβεγαυ1ήν Φιθά εἰ{ατη 
{πέεγ Ε]μ[άει εἰ Ὠίνεγῇ παἰμγαπι πεΙίο Ἴθεο ΓΠ{εΥ- 
εεῶεγεέ: αε ῥγοίπάρ {ᾷ εὔη/)Η{1Η18 ἐπ πιεάίο [παίυίάια 
Ἠαέμγκε, εἰ εἶμς Φις εἶγεα εογβι ε[]εε Ὀἰσίάμα. 
Εἶκπε ἀείπας ἐγία [ηῇΗ, εἰ ἴπ µπαπι οπηπία 14εάτη 
{νε [ῥεείεπι εοπ{εηρεγαυ{Η, Ὠ{υεγῇ παίπγαπι, Φις 
[ζει ζεγ πή[εείμγ, ἵπ ο υἱ εοποίππαπς. Λ41εεπο 
αμΐεηι ο Ε[επία, μέ εκ ἐγίδης πωπα [εοί[εί, 
{οέη ᾖοε {π ῥατέες, φμοί ε[]ε εοπυεπἰεδαί, αῑνΙ/Η : 
ζΦ1άγµύ φσυίς εὐπ/]αία ε[]εί εκ Εοάεπε, Ὠίνετ/ο, εί 
Ε/επια. δίς αµίεηι εαρΙ! ἀἰνίάεγε. Ἱαπαρτίπχαπι 

Ώ2ΙΤΑΤΕ Ὥσς αυαπίατη Ιπίετρτεείδρυς ππαίετίαπι ἁ[- 
{επεϊεπάϊ ργαὈιετίηέ, ἵπ ΡΓα{εηεία Ἱπιππεπά Π 
ορεγίς, {ιρεγναςαπεί εεῖαπι αριἀ νοθ ααἱ ρἱεγαί- 
αιε {επίεηείας Ἱερίβῃ. Βεά αποηίαπα ρταλης]Π]- 
πιοταπι γίτοταπα αμοίάρπα Χεποεγαίερ α {ε Ρεί- 
τταχίς, Απίπιαπα ἀϊοεῃφ πΙππετώπα εΠε αἱ α {εἱρίο 
πιογεαίυς: αἱ Ογαηίοτεπι βο]εηίεπι απαρ]εχί [αηΐ, 
ααἱ Απίπιαπι πιι[οετί ἀῑχίε ε ἀπαῦδας παζωτῖδ, αὐΔ- 
τυπ α]εετα ππεηίε οεΓηδέαΓ, α]ῖα ορϊπαδ]]] Πΐ εἲ 
(επ 1ος Ιππα"γεαε: Πα ϐλ]]ος, Ἀοτυπα, αδί εχρ]-- 
οαία Εαετῖηί, ρεγί[ρἰου]τας ααοάάαπα ποδίς εκογάἴαπα 
{αβσετεῖ. 

Ἡ. Ἐβ αυίεπι ἆε πίτοσααε ὈῬτεγί ἁπρωίαίο. 
απ ρπίογες πΙμ] ρωπί Ἱπίς]]1ρί ἀεδετε, αάαπι 



Ε 

1013 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ. ὃς 

Χριθμοῦ διλοῦῶ-αι νομίζασν τῇ μίξει τῆς ἀμεβίσου καὶ μερισῆς ἐσίας' 
ἀμέεισυν μδὸ 9 Ε) τὸ ἓν, μεριοὺν δὲ τὸ πλῆδος, ὂκ δὲ τύτων γνεῶαι 
τὸν δριΦμὸν τὸ ἑνὸς ὁβίζοντοο τὸ πλῆθος, καὶ τῇ ἀπειρία «πέρας ὀντι- 
Ὀέντος, ἱῶ καὶ δυάδα κφλοῦσν ἀόρισυ καὶ Ζαράτας ὁ Πυαφόρου 

διδάσκαλος (αύτίω μδῥ ὀκάλει τὰ δριθμΏ μµιτέρα, τὸ δὲ ἓν, πατέροι 
δὸ κοὴ βελίίονας ἔ) Ἡν Ἂειομὸμ ὅσοι τῇ μµονάδι «φοθοσοίχασι τῶτον δὲ 
µήπω Ψυχἰωὼ τὸν Ἂρι9 μὸν τὸ 3 κινητικὸν ὁ τὸ κινητὸν ὀνδεῦ ὠπά' 
τῷ δὲ ζαωυτᾶ καὶ τᾶ ἑτέρου συμμηῤύτων, ὧν τὸ μΔό ὅοι κινήσεως δρχὴ ὁ 
µέζαρολῆς, τὸ ὃ μονῆς, Ψυχίὸ γεγοέναι, μηδὲν ἧτ]ον τῇ ἱράναι ὃ ἴκαῶς 
δώαµυ ἢ τὸ κιυᾶῶαι καὶ κιν οὗσω. Οἱ δὲ «ξὶ τὸν Κεάντορα μά- 

λίσο τῆς ψΨυχῆς ἴδιο ἁπολαμξάνοντες ἔργον 1) τὸ κρνευ πό τε νοητὰ 
καὶ τὸ αἰῶητὰ, πίς τε ώτων ὂν αὐτοῖς καὶ «οεὺς ὤλληλα γομ]ύας 
α]αφορὰς καὶ ὁμοιότηᾶς, ἐκ. πάντων Φαὰν, ἵνα “«᾽άντα γωώσκη, συγκε- 
κεάῶαι τὸ Ψυχἰώ ταῦτω δὲ Ξ) τέζαρα, τὼ νοητὺὸ Φύσν ἀὲ κὉ 
τὰ αὐτὼ καὶ ὠσαύτως ἔχεσαν, καὶ πὺ «ξὶ τὰ σώματα αθηπχὼ καὶ 
μεπιθλητώ: ἐπ δὲ τὸ ταυτὸ καὶ τὸ ἑτέρου, 19. τὸ κακείνων ἑκοτέραν 

µετέχειν ἑτερότητος κοὶ {αυτότητος. 
Υ. Ὁμαλώς δὲ σπ/άντες οὗτοι, χρόνω μῖῥ οἴοται 7 Ψυχίὼ μὴ 2ε- 

γονέναι, μηδὲ 20) θυνητίὼ, πλείονας δὲ διωάµεις ἔχει, εἰς ἂς ἀναλέοζα 
Ῥεωρίας ἕνεκα, 7 ἐσίαν αὐτῆς, λόγῳ } Πλάτωνα γιομλίω ὑποπλεὼς 

Ἐ. 3. τὸ δὲ μονῆς, ψυχὸν] δὶς Β. Ε. Τ. Υ. Χγ|. Αποη. Ὑπ]σο, τὸ δὲ μονὴν ψυχΏς. 

εχοτίαπι πυππεΓῖ, Ππάϊν]άμα ει Ὀινιάμα παίωτα 
παϊχίῖοηε ρεηῖεῖ; υπίθτεπι πηἰπαίταπη εΠε Ἱπαϊνϊ- 
ὀμαπα, Ὠιν]άμαπι πια]ειάϊπεπα: Ἠϊπο παίοί ηι- 
ππεταπα υπίίε ππυ]τιάϊπεπι ἀεβπίεπτε, εετπηῖ- 
ηυππφιε Ιπβηϊταςί Ἱππροπεπίε, αὐλπα Ρίπατίαπι ἴπβ- 
πηῖταπι αρρε]]αητ. Ζαταῖα 4οᾳιε Ργίπαροτα 
Ριαεερίος, Ῥἰπατίαπι νοσανῖέ παπιετί πιαίΓεπι, μηῖ-- 
Ώίεπη ραΐτεπα: Ιάεοφιε πιε]ίογες Πµππετος ϱο5 ε[ε 
ἀῑχίς, αιῖ αάβπηϊ]ες εΠεπι υπῖεί. Ἠιπς «Ἴππεῃ 
ΏυΠΠετυπῃ ποπάωπι εΠε Απίπιαπα: εἶ επίΏ ἀθε[ε 
βάπις νίπα «υα ππονεαί εξ πιονεαίυτ. Ἐοάεπη αιἰ- 
τεπα εἰ Τϊνετίο πιἰκες, (αοταπι αἰέεγμπι πιοξυς 
εβ εί πιιτλεῖοηίς Ππίείωπα, αἰεεταπι αἱ) Απὶ- 
πηαπι εχ(ηθΠε, νῖπι (οἴ]]σες, οι]ως εῆει ποΏ πηἶπιις 
πβετε εἰ {ἴαγε, απ πιονεγ εἲ πιονετο. ΟΓΑΠΙΟΥ, 

υέ αυῖ 1ά πιαχίπηε Ρτορτίαπι Απίπια οβπείυπα Ρρι- 
{ατεῖ, Ἰαάΐσατε {επί]α ετ {10 Ἱπτε]]εέναπι «αἀεηέία, 
εογάπιαε εί {ηίετ {ε ἵπ {πο εί Ἰηγίςεπι ἴη ἀϊγετίο 
Ρεπετε ἁϊετιπιίπα αἴαιε Πποαϊζαάίηες, ΑπίπιαΙη, 
πὲ οπιπῖα ΡοίΠί «ορποίςεΓε, εΧ οπιπῖθας αἲί ε[Πε 
οοπετείαπι: εΠε αιίεπι πο αμαίμοτ, ΠπαίιΓαπα 
Ἱπεε]]1ριρί]επι αμα {εππρεΓ εοάεπι Ἠδῦεί πιοἆο : 
επ εαπι αμα οοτροτίθις αἀείῖ πιυζαρί]επι αἴαιε 
Ρεγρεβιοπίρις ουποχίαπι: αἆ ας Ἐ]υίάεπι εἰ 1)ἱ- 
νετῃ, οιιοά εἴίαπι Πζαταπα πίταφυε ρατῖοερς Πε 
Ε]ίάεια εἰ Ὠϊνετί ρτορτἰείατωπη. 

ΠΙ. 1 οπιπες ὤᾳιε Ἱία {επωπί, Απίπιαπι 
{εππροτε ποπ εΠε οτίατη, πεαιε οτἴσίπεπι Ἠαδετε, 
{εά ρ]ατίδις εΠε ρταάϊίαπι {βου]ίαΏΌις, Ιπ αλ 
εαπι Ῥ]αΐο «οπίεπρἰαξ]οπῖς στατία ἀλτο]νεῃς, Ρο- 



δό Πυ κι ΠΙΑ ΡΙΚ ΟΙΥ 

καὶ συγκερουνυμμίω. τὸ σἱ) αὐτὸ κοὶ «ξὶ τᾶ κόσμε Ἀ]ονοβμλρον, ο 
σι) αι μὴῥ αἴδιον ὄντα καὶ ὀλύνητον τὸ δὲ ᾧ τρόπῳ σιωτέτικται κο 
Δοικέῖται καταμα)εῖν οὐ ῥάδιον ὁρῶντα, τοῖς μήτε ύεσιν ομπό, μηδὲ τν π 
δλυνητικῶν σιύοδον οξ δρχῆς «φοθοὐπολεμλῥοις, παὐπίω τὼ ὁδὸν τρο- 
πέῶ-α. Τούτων δὲ ο χαθόλε λεγομλύων, ὁ μόῥ Εὔδωρος θδδετέρους 
ἀμοιρᾶν οἴεται τᾶ εἰχότος ἐμοὶ δὲ δοκοῦσ τῆς Γλάτωνος ἀμφότεροι 
αόμαρτόνειν δόξης, εἰ χφωόνι τῷ «πίδονῷ χρηδέον, αχ ἴδια δόγματα 
«εραίνοῖς, λλ. ὀπείνῳ Τὶ βΗλομλύες λέγειν ὁμολογάμλρω. Ἡ μθὸ ὁκ 

τῆς νοητικῆς καὶ τῆς αἰῶητικῆς οὐσίας λεγομΏη µίξις οὐ Ἀ]ασαφᾶται 
σ] ποτε ψΨυχῆς μᾶλλον ἢ ν ἄλλων ὅ, τ ἄν το εἴποι, λεσίς ὕδη, ο 
Αὐτός τε 3ὸ ὁ κόσμος ὅδὲχ, καὶ τό μερῶν ἔχοσυν αυτα σιωέσηκεν ἔκ τε 
σωματικῆς ἐσίας κοὶ νοητῆς ὧν ἡ μὴ ὕλίω καὶ ἐπικέμορον, ἡ δὲ. μοῤ- 

Φἰιὼ καὶ εἶδος τῷ λωομλύῳ «αρέφε καὶ τῆς μὺ ὕλης τὸ μετοχῇ κο 
εἰχασία τῇ νοητᾶ μορφω)ὲν ὐθὺς ἁπίὸν πο ὁρατον ὅοιυ, ἡ ψΨυχὴ δὲ 
πᾶσων αἴῶησν ὀκπέφάνλμ. ᾿Αειδμὸν }ε μἱὼ ὁ Πλάτων Θὐδέποτε 
τι Ψνχίὼ «σεοσῖπεν, Ῥλλὼ «φύσιν αὐτοκίητον ἀεὶ, ὁ κωήσεωο “ηγἰιὼ 
καὶ δρχίώ δψιθμὰ δὲ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμοία αλα κεκόσμηκε τὸ ἐσίαν 
αὐτῆς, ὑποκάμλρίω ὁ δεχομῥίω τὸ κόλλισυν εἶδος ὑπὸ τώτων ἐγ[νόμθρο. 

ο » 7. νοητικῆς καὶ τῆς αἰδητικῆς] Ῥωΐο οοτη]φεπάμπα νοητῆς κα τῆς αἰδητῆς. 

0.1. εἴποι] Με]τας νιἀείατ, Παπιίάπη εκ Β. Β, ΟΧοΠ, Ψπ]ρο, εἴπη. 
.Ο. 7. φύσιν] 8ὶς ΒίερἩ. εκ βολοίί. Ἰμεοπίο. Αποη. Ἰαπα Ῥο]. εἴ φύσιν Ἡαρεί, εί αἸϊαπῃ ]εδίοπεΠα κινητικὸν καἰ. 

]αηποί. κωητικήν. Απίεα εταί κίνησιν, 4αοά. πιασπο οοη{επία ἐπεπίατ Α]ά. Βαί. Χγ]. Β. Β, Όχοη, Ψεπεῖ, 
Ἡεπι Ίπ νετβοπῖρας Τωτπεῦ. Απιοι. ΧγΙ. πεο ἀλρ]ϊοει αἆ {επίαπι, εί ρ]αθ ααέτοτῖαιϊς Ὠαρεί τεοερίο. 

πῖς παίλτη εΠε εί οοπιπη]χίαπη. Ἐκάεπιαιε ἴ]]απα 
ἆε πιαπἆο είίαπι {επΠΠε: αἩεπ μπι {ο]τεί εΠε 
ατετηιπα εἴ πώπα ιαπ ογέαπ, γ]άεγεί αμίεπι ἀἱβΙ-- 

ἀίομπέε, πο; ἀεε]αταίατ αἱ Απηίπια πιαρῖς, .. 
αίαταπαι αποτυπηγ]5 τεταπα Πξ ρτοστεβξίο. ΊἈαπι 
ουπι 1ρίε πιυπάας, ἔππι αυα]ρεί εἶας ρατς εκ [] 

ευ]τεγ οοη/ἀετατὶ ΡοΠε αἩο πιοάο οοπιροβέως εΠεί 
εἰ ρυδειπατείας, ΠΠ ας οσζαπῃ ε]ας εί οαιήΊατυπα 
Γρίαπι οοπβςἰεπΒωπα «οηρτε/οπεπι ϱῦ ΙΠΙίο Ρο- 
{αΠεε, ΗΗ νἷα ας ταοηϊ ΙπΗΙΠε. ἨΗις Ιτα υπὶ- 
γετίε ἀῑξς, Ἐκάοτας πειίταπι ριίλέ ποῦ Ἠαδετε 
Ρτο {ε ααυῖἀ ρτοραδ!]ε, ΜΠΠΙ, { ργοραΡί] ία» Ρτο 
τεσυ]α ]μάιςαπάϊ {π ἨαῬεηάα, υἰτίαιε νἱάεηίως α 
Ῥ]ατοπίς ορἰπίοπε αδειτα[ε: { αμἶάεπι ΏΟΏ ΡΓΟ- 
ΡΓία Ρ]αςΙτα «οπείΏπατε, {εὰ «οπ{επεϊεηέία Ῥἱατοηίς 
{επιεηεία: ἀϊσετε Πέ ρτοροΠέαπι. Οιίρρε Π]]α πιῖχ-- 
Ποπε εκ ΙπιεηΙριδί] εε {επί [αυβαπᾶα αμαπι 

| 

ἀμαδας οοπ{αί [αυ αηἱ6: αυαγπῃ Ἠλες πιαίεγῖαΠη 
εί {αρ]εέχαπα, ]]α {οσπιαπι εἴ {ρεείεπη τεῖ πα[οεητῖ 
Ρταδριϊε: ει αωάᾳυιά πιαίετία Ἱηβοιπιαέαπα εΏ 
Ρατιιοίραίίοπε αἴαιε αἀ[πι]αίοπε Ιπεε]]ριδ]]19 
{αρβαπτῖα, {αΐπα Ἆος «οη/{εφέασ, μέ ἐαηρί γ]άετί- 
αυε ρο(α{; Απίπια απίεπι οπππεπα {επίαπα Παῦέει-- 
{μσίε. ῬΡ]αϊο ααϊάεπι Απίπιαπι παίσαυαπι ἀῑκίε εΠε 
ΏυΠΠεΤωτΩ, {εὰ πποίαπα αυ {εἰρίαπα {επιρεί εἰεαί, 
{οπίααε Πε εί ρεποϊρίαπα πιοῖὰς: Πβίιταπι γετο 
ει ΠυΠΊεΓΟ εί Πατπιοπία εκοτπανίε, [αρ]εξϊαπι 
Ἠ8) {ΟΓΠΙΑΠΙΦΗΕ 1Π {ε ρυ]οπεγτίπιαπα τεςϊρἰεηίεΠη. 
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οἶμαι δὲ μὴ πιυτὸν 5) τῷ χοτὸ ἊριΦμὸν σιωεκάναι τὸ Ψυχίὼ τὸ 
τὸ οὐσίαν αὐτῆς δριθμὸν ὑπάρχει. ἐπὲ καθ ἁρμοίαν σωµέσηκεν, 

ἁρμοία δὲ σόχ ἔπν, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ «δι Ψυχῆς ἀπέδεξε. ᾿Ἐκφανῶς 
«δὲ τώτοις ἠγνόηται τὸ «ἴθὶ ταυτᾶ καὶ τὸ ἑτέρου. Λέγεα 3 ὡς τὸ μὸ 

συίσως, τὸ δὲ κινήσιως συµοάλλεται δωώαμιν εἰς τὸ τῆς ψυχῖςο Ἄλῥεσιν' 
ου ΓΙλάτωνος ὃν τῷ Σοφιςσῇ, τὸ ὂν καὶ τὸ ταυτὸν χο) τὸ ἕτερον, «οθὺς 
δὲ τώτοις, σοΐσιν κο κίνησῳ, ὡς ἔχφσον ἐχόσε αἱοφέρον, κοὶ Ὄέντε ὄντα, 
χωθλς Ἀλλήλων π)εμλῥα καὶ Φιοβίζοντος. 

δι Ὅ γε μἱὼ οὗτο τε χουῇ κοὶ οἱ πλᾶσοι τἴό χρωμῤων ΤΠλα- 
τωνι, Φοβούμημοι καὶ πσαραλυπούμβμοι, παντα μημανῶνταμ κοὶ «δα- 
θιάζονται κο σρέφουσῳ, ὥς τι δειμὸν καὶ ἀἄρῥητον οἰόμῆμοι δὲν ερι- 
χαλύήευ καὶ Ἀρνξθαι, τίώ τε τοῦ χόσµου τὶώ τε τῆς ψυχῆς ἀωπέ 
θλύεσιν καὶ σύεωση, σὲ οξ ὠίδίου σαυεσώτων, Φ6ὐδὲ τὸν ἆπειρον χρόνον 

οὕτως ἐχόντων, ἰδία τε λόγου τέτόνχε, καὶ νιῶ δρκέσά ῥή)εν, ὅτι τὸν «θὶ 
Φεῶν ἀθῶνα καὶ λόγον, ᾧ Πλάτων ὁμολογᾶ Φιλοπμόταζα καὶ πωρ ἡλι- 

κίαν «αεὺς τὰς ἀλέῆς κεχβῆῶ αι, συγχέεσι, μᾶλλον δὲ ὅλως ἀναιροῦσι. 

Εἰ 3 ἀἈύνητος ὁ χόσωος ζλ, οἴχεται τὰ Πλάτωνι τὸ πυρεσούτερον 
τὸ σώματος τὼὺ Ψυχίιὼ οὔσων «ξάσχειν μεταξολῆς καὶ κιήσεως “πάσης, 
ἡγεμόνα καὶ «Ὀθφτουργὺν, ὡς αὐτὸς ἄρηκεν, ἐγχα)εκῶσω. "Τί δὲ οὖσα 

Ε. 3. παραλυπόμενοι] Τ{α οππος Πβχῖ εχοορίῖθ Τ. Ύ. Αποπ. ααἱ Ἰαθεπί φσαραμυδύµενου αποὰ Ρτσίειτεπα { πιᾶ- 
Ίοτεπα Ἠαδετεί απέϊοτϊ(αίεπι. πο ΠΙΑΙΙΠΙ παραφυλατ]όμενοι, Υεὶ παραιτύµενον. 

. 6. περὶ Φεῶν] Βίο Α]ά. Ῥαΐ, Ἁγ]. Β. Ε. Όχοι. Α: νυ]ρο πια], ἐπὶ Φεῶν. Βὶρπὶβοαίως Ίοεις Τε. Χ, Ρ. 673. Β. 

Ῥωτο απίεπι ποπ Ιάεπα ΕΠΕ, {ζει ΕΥ 4ηί- 
πιάτα ε[ᾖε εοπ/)Μέμίαπη, εἲ πα γα «4ης ε[]ὲ ππε- 
τα, . Ναπα {εεαπάωπα Ἠαγπιοηίαπι οοπ(εέα αιἰ- 
ἀεπι Απίπια, πες {ΠΠΕΠ Τρία Πατπιοπία ε{ε, ια: Τρία 
ἵη Ῥμαάοπε ἀεπιοπβτανίε. 1,]ααεί ααίοπη ος γίπι 
Ἐ]ωίάεπι εἰ Ὠνοτί Ιᾳποτανίῇε, ἀπι αἰζεταπι αι- 
εἰῖς, αἰίεταπι πποίας οαυαπα {αείαπε: οἶπι Ῥ]αΐο 
ἵπ ρορβίβα Ἐης, Ιάεπι, Ὠϊνετίιπα, βέαπι, Ἰο-- 
ἴππα, πέ ααίπααε Ώώπηετοι 6ἳ οπιπία α {ε ἱηγίσεπι 
ἀιβετεηεῖα Ρο(ιεσῖξ, 
-ΙΝ. ὋΟιοά αυίεπι οοπηπιωηίέες Βἰ, εί Ρ]ετίαιε 
ΡΙαζοπίς {εέχαζοτιπα εἴπιεηίες αἴσιε αρτε {εγεηῖες, 
οπιπία πποµυπέαχ, γίαυε ρενετεαπῖ, ριαηίαιε 

Ὁππαιαπα βασιεοίαπα εί Ἰηίαπάαπα {εηζεηίῖαπι ἆθ- 
Ῥετε οοσυ]εατὶ εξ περατῖ, ααξ πιιπάωπι ε]ωίαιε 
απίπιαπι Πηοῦ εκ {επιριεγηϊς οοπ{Η(αῖε ρεϊηοῖρί{δε 
«πθαιε ἱπβηίέο ἴειπρογε (λ]επι {αἱΠε αβατπιαι» 1ὰ 
Ρεοι]ίατί ἁπριίαίίοπε εχρ]ίσαίαπι εί: εἰ πµπς 
ἑαπέαπι {4εἱ5 εἴ ἀϊοετε, ος οοποεΓία(ίοπεΠ., αὐα 
Ῥ]αϊο {ατεδας {απιπια οοπίεηέίοπε εί ργαίετ αίαίεπα 
{ε {απι αἀγετίας εο5 αἱ Ώειπα εΠε περαπί, «ΟΠ- 
βιπάετε, ααζ ροξία5 {οίαπα Τοἶ]ετα. οἱ επίπι οτἱρίπε 
αγεί πιαπάι, αέταπα ε[ε ἆςε Ρ]ατοπῖς {επίεηέία, αιά 
Απίπιαπι οο{ροίε Ρτίοτεπα αρίαίε, Ιπ]θίαπῃ ας πποζιὶ 
ο αιἱειί ργαδιυῖΠε Ἱπίας Παριίχηίειη, εογαππααε 
ἀποεπι εί ρτίπιαπ εβεδιτίοεπα ολιήΊαπι βΗΠε. Οι 



δ8 σπώωο ωκτώρρως ο Γ 

καὶ Ἠνος ὄντος ἡ Ψυχὴ τῇ σώματος «φξοτέρα χο τρεσουτέρα λέγεται 
γΕγονέναι, «πθίὼν ὁ λόγος ὀνδείξεται. τῶτο φλῥ ἠγνοημβύον έἔοικε τίὼ 
πλείσίιω Ἀπορίαν κοὶ απιίαν παρέχὼ τῆς αληθᾶς δόξης. 

Ε. Πρώτο ὅω ἰὼ ἔχω «δὶ τάτων Ἀ]όοιαν ὁκφήσομῳ, πισυύμῆμοο 1οιά 
τῷ) εἰκότι, κοὶ «Ὁδαμυφούμλρος ὡς ἕνεπ τὸ ἄηλες τᾶ λόγε καὶ «δάδοξον' 
ἔπεια ταῖς λέξεσν ἐπάξω, σιωοικειῶν ἅμα } ὀξήγησν καὶ 7 Ὑπόδειξη. 
Ἔχει }ὸ ἔτω χοτά γε τἱὼ ἐμίιὸ τὸ «φθάγµαπα δόζαν. ἹΚόσμον τόνδε, 
Φηὰν Ἡράκλειτος, οὔτέ πο γεῶν οὔτ' ἀνθρώπων ἐποίησι, ὥασερ «φοθη-- 
θες μὴ Όεού Ὑπογνόντες, ἀνδρωπόν τινα γεγοέναι τὸ κόσμε δημιηρὸν 
ὑσυνοήσωμΏμ. Ἀέλτιον ἆωυ Πλάτωνι πειδομλῤες, τὸν μὸ κόσμον ὑπὸ 
9εοῦ γεγονέναι λέγει καὶ ἀδεν' ὁ μὴῥ φλὸ χάλλιςυς τἥν γεγωότων, ὁ δὲ 
ἄρισος τἶ αἰτιῶν τἰὼ δὲ ἐσίαν κοὶ ὕλίω ὁξ Ἡς γέγονεν, οὐ υομδρίω, 

δλλὰ ὑποχειμηῥίω αὲ τὸ δηµιαργὰ, εἰς αἱ6εαν καὶ τάξι αὐτῆς, καὶ 
απθὺς αὐτὸν «Ἰξομοίωσν ὡς διωατὸν ἱώ ἐμπαρααὲω. Οὐ φλῥ ὁκ το) 
μὴ ὄντο ἡ ῥεσς, δλλ) ὃν τὰ μὴ χαλῶς µησ ἱκφωῶς ἔχοντίθ’, ὧν 
οἰκίας κο ἱμαίη καὶ ἀνδοιάντο. ᾿Ακρσμία φδὺ ἱῶ πὸ «σὺ τῆς τοῦ 
χόσω ωέσως ἀχοσμία δὲ οὐχ. ἀσώματος, Θὔδὲ ἀκίητος, ἐδὲ ἆ 
λλὰ ὤμορφον μθὸ καὶ ἀσύσιτον τὸ σωματρὼν, ἔμπληκτον δὲ καὶ ἁλοίον 

Α. 2. ἄπθεςο] Νου ἁποϊέανϊ νε] εκ οοπ]εέχατα, {οᾶ οεγΙβηπια Ί]α, τεροηετε: Ίεπι Ίαπι Τασπερας γεσε, Όπιπες | 
οτί Παδεπί ὠληθέ, 

Β. 2. τάξιν αὐτῆς] Ἑοτίε οοτηϊᾳεπάπτη, τάξιν αὑτήν. 
Β. 3. ἐμπαμαοχεῖ] Ὑετουπα Ῥ]πίατοπεϊ οο]οσῖ ΡταὈεηί Ῥ. Ἑ. Όχοηυ. Ὑπ]ρο, παραοχεῖ», 

αυίεπα Πέ νἱς ταῖοφυε Απίπια εἴ οοτροτῖθ, μὲ Ώας 
]ο αηθϊαιῖοτ Πιετῖς, ρτορτεῇα οΓαεϊοπίς αρεΓίς- 
ἴωτ.. Ἠος επίπα Ισποταίυπα, ν]άείυτ ρ]υτίππυπα {π- 
γεχΙΠε ἀμδιεαειοηῖς, εί 4ε Πάςε γεια: {εηίεπεῖας (1η- 
τωπάεπι ἀετοραῇε. 

Υ.. Ῥεϊποιρίο πιεαπα ἆε τε {εηίεηεῖαπι εχρ]ιορῦο, 
εἶαιε Πάεπι αιαηίαπι ροβαπι [αείαπα ρτοαδ!Τέατε 
ἱπάμεεπάα, «α 1ά αιοά πονιπα Ρ]ετίίαιε εἲ «οη-- 
γαίαπα τεεερτῖς νιἀερίεατ ορίπἰοπίδις εχου{ετη. 
Ῥοβεα 1ρῇς νετοῖ οπι Ιπεετργείαείοπεπα ἔαπι ἆε- 
πιοη/{Γ2{ίοΏεπῃ αοςοπηπηοάαΡο. 8ἱς επἰπα τες Ἠαῦει, 
μέ πιεα αωἶάεπι (ετι {επίεηίία. Δθάμπάωπ πε, 
Ηειας]ίτας αἲε, πεφμε Ίλεογμπι φή/[φιαπε, πεφμε ῥο-- 
ηήπη εί: ππείµεης {οἰ]σεί, πε ροβσιαπι ἆε 
Ριι ἀείρετανίπεπαι», Ποπιίπεπα αἰίαιεπι πιωπάϊ 

ορίποεπι ΠιῖΠε Πρίσατεπαατ, Ῥταβαί ἵεληιε Ῥ]α- 
τοπίς {εητεπεῖαπα {εαμ, αίαιε Ἠος εί ἀϊΐσετε εί ϱ- 
πείε, πιαπάωπι α Ώεο εΠε βάαπι: παπα εί πιµῃ- 
ἆις οπιηίαπι ορεταπα εβ ρυ]οπετείπιαπα, εἲ Ώειις 
οπιπίαπι οαυ/ατπα ρα η ππια: ιοβαηείαπα 
υίεπα εί πιαίετῖαπι εχ «μα {λέχις ε{ε πιαπάμδ, πο 
ΠΑίΑΠΙ, {εὰ {επιρετ {α0]εξχαπι ορίᾳοί ἀῃροπεπάαπι 
{ο ει ογάιπαπάαπα, 2ἆιε {ρίας ρκως 
εαπα εἶας Πετί ροίεβ εβιηρεπάατα ρταυμίβε. Νοπ 
εηπίπι εκ «ο αιοά πΙλῖ] εΠει εχβιε πιιπάυς, {εά 
εκ εο αιοά ποπ ρι]εμτε, ποη τοάᾶχε αι: ρειίεᾶχε 
εῃει, αωοπιοάο Βμπί ἁοπιας, γεβῖς, Βατια. Ειε 
ηἰπηίτυπη, αηίεηαπα πιαπάυς παίοεγεζωτ, πιαίετῖες, 
ποη οο{ρογίς 11], ποῦ πποίυ5, ποη Απίπια: εΧρεΙ6: 
{εά «οτροτε Ἱπ{ογπαὶ αἴαιε Ιπςοπαροβίο, (επιετατίο 



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩ ΨΥΣΟΓΟΝΙΑΣ. δο 

τὸ κωητκὸν ἔχησα τῶτο οἳ ἱιῶ αἀναρμοία ψυχῖς Οξχ ἐχούσης λόγον. 
Ὃ 39 Οεὸς οὔτε σῶμα, τὸ ἀσώμαπον, οὔτε ψΨυχἰιὼ τὸ ὤφψυχον ἐποίησεν" 

λλλ᾽ ὥασερ αἱεμονικὸν ἄνδρα κοὶ ῥυμικὸν οὐ Φφωνὶιὸ ποιᾶν Φὐδὲ κίνηση, 
ἐμμελῆ δὲ Φωνἰὼ κ κίνησιν ὄὕρυγμον αἰξέιμημ' ὅτως ὁ }εὸς ἔτε τὰ σω- 

µατος τὸ ἁπῖὸν καὶ ἀντπυπο, ὅτε τῆς ψΨυχῆς τὸ Φανταςρὼν κ) κινητικὸν 

αὐτὸς ἐποίησεν ἀμφοτέρας δὲ τὰς δρλὼς «αλα θὼν, τὼ μῥ, οὐ μυδοαὰν 
ν κτλ τω , τα ν ω τρ ν / 

καὶ σιοτερὸ, 1 δὲ, τοραχώδη κο ἀνόητον, ἀτελείς δὲ τῷ «φπθθσήχοντος 
, ας ΤΗ, »/ λ / ν / λ / 

αμφοτέρας κ ἄοβάσους, έταξε καὶ διεχοσµσε κ σιωήβµοσε, τὸ ΧΦλλισυν 

ἀασόμλμος καὶ τελειότωτον οξ αὐτὴ ζῶν. Ἡ μὸ ὦω σώματος 
ἐσία τῆς λεγομβύης ὑπ υπ πσανδεχοῦς Φύσεως, ἔδωις τε κοὴ τιθἱωῆς 

εν υνή οὐχ. ἑτέρα πο ὕοή. 
σ. Τίὼ δὲ τῆς ψυχῖς ὂν Φιλήκῳ μθὺ, ἀπειρίαν χέκληκεν δριὸ-- 

- ν / / αρ . / / Ν ε ο Ἆ ο 

μὲ κα! λογε 5εβησιν ουσαν, ἐλλείψεώς τε κα αζαγοολῆς κο Ἀ]σφορας 

καὶ αἰνομοιότητος ὂν αὐτῇ «έρος Φὐδὶν, Φὐδὲ µέτρον ἔχησω ἐν δὲ 
Τιμαίῳ, τἱὼ τῇ ἀμερίσῳ συγκεραννυμδύίω Φύσὲ, καὶ «ξι τὰ σώματα 
γένεβ-αι λεγομημίω μερισίὼ, οὔτε «Ἕλῆδος ὂν µωάσι κοὶ πγμαῖς, 

οὔτε μήκη καὶ αλάτη λέγεῷ-αι νοµιδέο, ἃ σωµασι «φθοσήχει, καὶ σω- 

µάπων μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς ὅδη, λλὰ τἰὼ ἄτακτον κο ἀόρλςυν, ούτο- 

κίητον δὲ κ) κιηπκὶὼ δοχίω, ὀκενίω ἱὼ πολλαχΏ μὸ ἀνάγκίω, ὁν ὃ 

τοῖς Ἰόμοις ἄντκρυς Ψυχὴν ἄταχτον Εἴεηχε καὶ ΧΦΧοποιό αὕτη ὸ ἦν 

9.8. μήκη κα πλάτη] Βὶς Ἑ. Ἑ. Ψεπει. Όχοη, γπ]ρο, µήκει καὶ πλώτε. Α]ά. Βα{. Ἁγ]. μήκη καὶ πλάτεν. 

εί Ῥτυίο πποξα ρταράϊτα: εταῖ αυίεπι Ἠος ἱρίαπι ἵη- 
εοπεἰηη]ζας Απίπια: ΡΓοροΓίῖοπε «Ἀτεηεί. Ἐτεηίπα 
Ώεις πεφµε «οτρυς ἆε ἴποοτροτεο, πε(ιε Απίπιαπι 
4ε ἱπαπίπηο {εοῖε. βεά ααοπιοάο νίταπα πποάοταπι 
ΠἩπΙεΤΟΓΗΠΙ(Ηε πωωίοοταπαι Ρετίζαπι ηοη νοσεπι 
αιέ πιοίωπῃ, {εὰά οοποίηπαπη Υοςεπῃ, ΠππεΓοίαπι- 
4υε πποῖαπι εβῖεετε νο]ωτωις ; Ἱτα Ώεις πεφιε 
εοτροτί ας (πηρϊ εί τε[ίῖετε, πεαΙε Απίπια ιί 
πηλρ]πατί εί ππονετε ροῇεί ΙπάΙάΙε: {εά υἴταπιαιε 
Ώπππεης ρεϊπεϊρίαπα, αἰέεταπι οὐίουτωπα εἴ τεπεὺτί- 
εοίαπῃ, αἰζετιπῃ εατο]εηέυπῃ εί 2ΠἹεῃΏΦ, αππῦο ἵπι- 
Ρεγ[εξϊα αἴαιε ἱπάεβηίεα, ἰἱς ογάϊπαηά[ς, ἀϊσετεπάίς, 
Αἴαιε οοπεΙηηαπαἰς, ρυ]ςΠεττίππαπι εἴ ρεγ[εΒΙΠι- 
τωαπῃ «οΠ{εεῖξ αηϊπια]. Έπρο οοτροτίς παίυτα αἷία 
ΠΟΠ εβ οαυαπι οµς αὖ ϱο οτί γεερίαομίωπε, 

ΥοΙ. Υ. 

/Γεάεςν πγέακφε ἀῑοῖέατ ΕΥ οΥ (αγ. 
1. Απίπια απίεπι Παέυταπι ἵπ ΡΠΙ]εῦο αρρε]- 

Ιαε Ἱπβηϊίατεπι, ιιεροίε παπιετί εί γα]οηίς ρΓϊνα{ἰο-- 
πεπι, εέ ἵπ αυα ἀείεδις, αὈυπάκηέία, ἀῑπετεπίία:, 
ἀϊθηπαιἡειάἰπῖς πι]]ας ἐεγπαίπας ΙπΠέ, πα]]α πιε-- 
ατα. ἴπ ΤΓίπιαβο αωέειπ ουπι ἀῑείτας Ππάϊνιάωαε 
οοπιπηϊχία ΠαίµΓΣΕ, εί 4Ἡα: οἶτεα «ΟΓΡΟΙα νετίαῃς 
Ὠιν]άια αρρε]]είαγ; πεαιε ππα]ταάο υπίέαέαπι 
αυί ρυπέχοταπι Ιπίε]]1ρί ἀεδεί, πεαιε Ιοηρίεάίπες 
αυί Ἰαεμάίπες, αµα οοτροΓίθας οοπγεπίαπίέ, εέ 
οοΓροσιπι πιαρίς {απε αἵαπι Απίπια: {εἆ ἵποοπι- 
Ροβτωπι, ἱπβπίέαπι, {εἰρίαπι πιονεῃς εί ριαάϊέαπι 
πιογεμάί {βου]εκίε ρτἰπεοϊρίαπι []]αά, αιοά {περε 
Δεεε[(Παίεπ, ἵπ Περίοι απἴεπι ραίαπι /Ἠέπαηι 
ἠπογά(παίσηι ἀῑκίε εἰ παἰεβεαῃ. Τρία επίαι εκ {είς 



οο πκουντκακρκχοας 

ψνχὴ χα έααυτ ἱο, νοῦ δὲ κο] λογεσμ.οῦ χο] οἱρμονίας έμφρονος μετ- 

έογεν, ἵνα χόσµου ψυχἠ Ῥύηται. Κα ο τὸ πανδεχές χοὶ ὑλικὸν ὀκᾶνο, 
µέγχεθυς μζὸ ὀκέκτητο κοὶ Ἀ]ίσημα καὶ χώρου κόλλες δὲ καὶ μοεφῆς 
καὶ αημάπων μµετεότητΘ” ὀνδιῶς εἴχεν ἔλαχε δὲ πούτων, ἵνα γῆς 
καὶ αλαάτ]ης κοὶ οὐρονοῦ χοὶ ἀδέρων Φυτό τε καὶ ζώων ππαντοδαπὼ 
σώματα, κο ὄρλονα γήνηται κοσωηλ. Οἱ δὲ τὶὼ ὂν Τιμαίῳ λεγο- 
μλῥίω ἀνάγκίω, ὃν δὲ Φιλήοῳ τσερὶ τὸ μᾶλλον κο] Πτιον ἐλλείψεως 

καὶ «ωροολῆς ἀμετείαν κο ἀπειρίαν, τῇ ὕλη «φθοστέντε, λλλὰ μὴ 

τῇ Ψυχῆ, πποῦ Φήσνται τὸ τἱὼ ὕλίω ἀὲ μν ὤμοεφον καὶ ἀφημά- 
πσυν σ᾽ αυτ λέγεῶαμ καὶ “πάσης «Φοιότητος καὶ δωάμεως οἰκείας 
ἔρημον, εἰχάζεῶ-αι δὲ ἀώδεσι ἐλαίοι, ὢ «πξὸς τὼς βαφὰς οἱ μυθεψνοὶ 
λαμξάνεσν; Οὐ 39 οἷόν τε τὸ ἄποιον καὶ δρὸν οξ αὐτὸ κοὶ αὐβῥεπ ἐς 

αἰίαν χακού καὶ ὀρχἰὼ ποήεῶαι τὸν Πλάτωνα, καὶ χφλᾶν ἀπει- 
έίαν, ααρὸν καὶ χοκοποἰὀν, αὖθις δὲ ἀνάγκίω, πολλὼ τῷ }εὰ δυσµα-- 
χοῦσαν καὶ ἀφίωιάζεσο. Ἡ 9 ἀνασεέφεσα τὸν οὐρουὸν, ὥασερ ὂν 
Πολιτικ λέγεται, κα) ἀνελίτουσα, «οθὺς ποκὐανπον ἀνάγκη, καὶ σύμ.- 
Φυτος οβιδυμία, καὶ τὸ τῆς “πάλαι ποτὲ Φύσεως σιύτροφον ππολλῆς 
µετέχον ἀταξίας, θὺν εἰς τὸν νι κόσμον ἀφικέῷαι, «όλεν ἐγγέγωε 

σα 

1015. 

τοῖς «οόγμασν, εἰ τὸ μὸ ὑποχείμμον ἄποιος ἦν ὕλη κ ἆμοιρος αἰπίας Ἡ 

Ε. 4. ψυχη, πῶ 9ήσονταν τὸ τὴν ὕλην] Βἱο ππας Τ. ααοὰ Τρία ταίῖο τεοἱρἰεπάατα {παβί. Ὑπΐρο, οαπι Ώρπο ἵασμπας, 
Ψυχᾷ Ἀ γε ὃ Φήσονται, τὸ τὴν ὕλην. 

Β. 1. ἄποιος---ὤμοιρος] Ῥεϊας ἆππί Ἑ. Ἐ. Ροβετίαθ Ώπε Ηθτῖς οοττεχί: πἴγμπιαμε πεοεβατίο τεεερῖ, Ὑπ]ρο, 
2, ”’ 
αποιο)-' "“μοιρο). 

Ώδέυγα {ρ]1 εγαε, ππεηίεπα ουίεπι εί τα(ίοπεπι ΠαΓ- 
πιοπίαππαιε {οἰετίεπι παέχα εἴε πε Πετεί πιαμάϊ 
Απίπια. ΊΝαπι οπιπίπα «Άραχ Ι]]α πιαίετίες πιας- 
πΙεμάΊπεπη, Ιπίεγνα]]απα, {ραπππαιε Ἠαῦεδαί: ρυ]- 
ελεϊεμάίπε, {ρεςίε, {ογπιατυππαὰε πιεάιοογ](αίε ἵῃ- 
ἀϊσεραι: αἀερία αυίεπι εα εβ, ἀωπι Ἱία εκοΓηλία 
πας, αί (εττας, ππατῖς, σος], {εἰ]αγαπα, ρἱαπίατυπα 
απἰππαΠππηαιε οπιπἰς ρεπετῖ «οΓροΓ1 εε Ἱπήτι-- 
πιεηία οχβ{ϊετεπί. Λε αι] πεεε(βαίεπι ασε ἵπ Γἱ- 
πιαο ἀῑςίεατ, η Ῥμί]ερο ἐπβηιίας αέφιο Ιπέπβιγα 
υαεμέ{ῶ» οὗ εχ/ρεταμίίατη εἰ ἀῑε[οέγιση, τηαῖετῖοὲ ΠΟΠ 
Απίπια: εποαυηί, αποπαπα 1ά τεετεηί, αιοά πηαίε-- 
τίαπι Ιάεπα {επρει ΙΠ{ΟΙΠΙΘΙΩ, οπηπί9 ααβεαεῖ οἳ 

βλου]εαεῖ ρτορτία νασυαπα αῇΠετῖε, Ππαϊ]επααιε αἴε 
εΠε οἷεί οἀοτί5 εχρετίῖθ 4ᾳμο αἆ ἠπρεπάυπα υίαπέας 
υηρμεηίαγα ὃ Εἰετῖ επίπι πεφιῖέ, πέ αοά {ααρίε 
παίυΓα αα]α είς οχίοΓο, οεἰοίαπι, εί Ιπίοσπιε εἴἒ, 
ιά Ῥ]ατο οαυαπι πια] ρηπεϊρίμπιααε Ροπαί, νο- 
οείαιε {ηῇήαΐοηι Υβεήι ας πα Ιεβεαπα, τατ[αίφμε 
Λεες(ἑαί ευη /εφείΥ 2εο Ττερισπαπέεπι εἰ Γγπος 

εκεµἰρπίεῃ. Ἠ]α επῖπι, αἩσξ, μέ ἵπ Ῥομεςο αἴε, 
ει 1η εοπέγαγίαι {ογφιοί ῥαγίεῃ Ἀεεε(ίας εἰ 
{ππαία εβίά µας, εἰ ἐς ῥγήες παμγ 1πα φ μα 
εώμεαία εοη/0/ον απέεφιιαία 1 πε ΠΠ) υεπέγείς 
μπάεπαπα ἵΏ τον Ιηγεδλα εἴ, { {αο]εόταπα αμα]ίαία 
οατεῦαε, πιαίετίες π]]απι γἶπι οαµήία: Ἠαδεῃς, ορ- 
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πάσης, ὁ δὲ δημιεροὸς ἀγαθὸς καὶ πάντα [μλόμᾶμος αὐτῷ κἩ) δώαμιν 

ὀξομοιῶσαι:; τείτον δὲ «δὰ ζῦτα μη)ὲν. Αἱ }ὸ Στωϊαὶ χοζαλαμέεά- 
νμσυ ἡμᾶς Ἀπορίω, τὸ χαχὸν ὂκ τῇ μὴ ὄντος ἀναιως κοὶ αἀλωνήτως 

ἐπεισάγοά, ἐπὲὶ τό γε ὄντων ἔτε τὸ ἀγαθὸν τε τὸ ποιον εἰχός ὕδιν 
ἐσίαν χοχᾶ καὶ λεν «Ὅαφἒν ὸλλὼ παυτὸ Πλάτων 6ἐχ ἔπα)ε τοῖς 

ὕσερον, 6ὐδὲ παριδὼν, ὡς ὀκένοι, 7 μετιξὺὸ τῆς ὕλης καὶ τὰ }εὰ τοἰτίω 

δοχίὼ καὶ δώαμυ, ὑπσέμευε τἶό λόφων τὸν ἀτοπώτατον, ἐπεισόδιον 6ὔχ 
οἴδα ὅπως ποιοιῶτα τω αἵό κακῶν Φύσν ἀπ᾿ αὐτομάτα κὉ συµ[οερηκός. 
Ἐπικόρῳ μὸ 3ὸ θὔδὲ αχαθὲς ἐρολίναι Ἡ ἄτομον συ[χωρᾶσιν, ὡς οἰναίπον 
ἐπεισώγοντι κίησιν ὂκ τᾶ μὴ ὄντος αὐτοὶ δὲ χφχίαν κοὶ χοχοδαιµονίαν 
ποσούτήυ, ἑτέροις τε «δι σῶμα, µυρίας ἀτοπίας (ὃ δυθνερείας, αἰτίαν ὃν 

παῖς δυχαῖς σὅχ. ἐχούσας, χατ᾽ ἐπαχολᾶ φησι γεγοέναι λέγασν. 
ἕ. Ὁ δὲ Πλάτων οὐχ οὕτως δλλα πώ γε ὕλίω α[οφορᾶς 

οἱπάσης ἁπαλλατ]ων, κοὶ τὰ πού τὼ τό κοχῶν αἰίαν απωτάτω τ- 

δεμλυθ-, ταῦτα «δι τὸ κόσμου γέγραφεν ὂν τῷ Πολιπκῷ, -' Παρὰ 
« μὴ ὸ τὸ ἔμωλέντος παντι τὼ χολὰὼ χέκτητα/ «δα δὲ τῆς ἔμ- 

 προῶεν ἔξεως ὅσα Ἰαλεπὼ καὶ ἀδιχα, ὂν οὐρομὰ γέεται, ταῦτα οξ 
« ὀκείνης αὐτός τε ἔχει, κοὶὶ τοῖς ζώοις ὀναπβγάζεται” Καὶ μικρὸ ἔτ 
«φθθελθὼν, “' Προιόντος δὲ, Φιὰ, «τὰ χεόνε, καὶ λήθης ἐγνομλῥης ὂν 

Β. δ. ὑπέμεωε--φύσω] Ῥπῖο οοττίβεπάαπα, ὑπέμεινε, τῶν αλόγων τὸ ἀτοπώτατον, ἔπεισόδιον οὐκ οἶδα ὅπως ποιεῖν τὴν τῶν 
κακῶν φύσιν. Ἑοοερία Ἰεξτιο- εβ εκ Β. Ε. Όχου, Ὑπ]ρο, ὑπέμειε τ. λ. τὸ ἄτοπώτατον, ἐ. οὐκ οἳ. ὅ. ποιῶντα 

-- - / 

των κακων φύσν. 

0.9. ἔμπροβεν] Βἱς τεξτε ἵπ ΗἨοτῖς Ρια{οπς, οἱ οοπβτπιαίυτ αὓ Ἑ. Ε,, Όχοπ. Απο. Τ. Υ. Ὑπΐρο, ἔξωδεν. 

{εχ αυίεπι Όοηις ἱρίε, οπηπία ΠΡἱ αααηέαπα τες {οἵ- 
τεῖ, Ππαϊ]α νο]αῖε ἔαοετε ὃ ΠΙλΙ] επἰΠα εξ εετέίωπῃ. 
Ναπι Ἠϊο ἵπ βεοίοοταπη ἀε]αδεπιατ απρ/ξίας, αἱ 
ππα]ωπα εκ ηοΠ εηέο αδίαιε ολα εξ ργοσγεβείοπε 
Ἱπέτοάμουπε: φµαπάο ἀε Ἠϊ αωα: {ΠαΠε, πεαιε Ῥο- 
πυπη, πεφμε αυα]ζαξῖς γαςυαπα ρτοῦαδί]ε ε[ε {0-. 
Παπίῖαπι εἰ οπἱρίπεπι τηα]ο ρταΡρυίῇε. Οείεταπι 
Ῥ]ατοηί ποπ αοοἰαῖε Ίάεπι αιοά ροβετίοτίθας, πθ- 
συε περ]εέχα, αιοά Ἠἱ6 υέα νεπίε, εεγεῖα {που]ελεε 
εί ρεϊπεῖρίο αιοά Ιπέετ πιαεετίαπι εί Ώειπι εβ 
πἹεά[ο οσο, αάπιαϊπε αὈ{ατάιβιπχυτα ἵ]]αά «οπΊπεΠ- 
ἔωπι, αυοά, πε[είο φμοπιοάο, ππαἰογαπι παξαταπα 
Άμυπάε Ἱττερβῇε ρει αοεἰἆεῃ εέ σαία Βηρῖε. Όππε 
Ἐρίουτο ηε πποπιεπίαηεαπι ααἱάεπι αζοπιί Ιπο]ίμα- 

εἴοπεπι οοπεεάμηέ, αιοά εαπι ἀῑσαπέ πιοέαπα αὈί- 
αυε ολα εκ πο επίε Ιπίτοάμεετε: 1ρα ππαΠείαπη, 
(ληέυπιαις ππϊ{εγίαγαπα αΠαίαιε εἶτοα σοτρυς ἵπῃ- 
πίέας Ιποοπιπποά(έαέες εί ἀῑβπου]ίες, απαταπα πα]- 
Ία ἵη ρη]πεῖριἰς οσα Πε, εχ σοπ/{εοµέίοπε αααάαπι 
αἴαπε εκβΙεΠο. 

ΥΠ. Ίου Ιλ Ρ]αίο: {εἆ εὔπ πιαζεγίαπα οπιπί 
ἀἰ[οτιπιίπε Ἡβεταβει, Ώειπιαιε α πια]ογαπι σαυί]α 
αυαπη Ιοηρίῆπιε «οἰ]οσαβεί, ας ἵπ Ῥο]εῖςο {οτὶρ- 
{πε ἄε πιαπάος ᾖτ εί αὖ ϱο φις {β[μηι εοπεβο/ι:, 
ο/ηία ε[} αἀεβέις ὀομας φις αιίοπη ποίρήα εί {π- 
{λα ιμπέ {πι εαείον εἶα {ρε α ῥγίογε βαθίέμ ῥαδεῖ, 
{πι {πι απέηιαἰέδες εαν ε[πεέ: ας ραι]ο ρο(: 
Ῥτοργε[α απ έεπῃ {εππρογί5, οὐμίυίομε εἰ οὐγεβε/εν 
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ἕ ασπή, μᾶλλον Φωαφεύει τὸ τῆς παλαιᾶς ἀναρμοσίας πάθος, ποὶ κὠ- 

ἄν διωόύει 4 λυλεὶς εἰς τὸν τῆς αἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα τόπον διύο 

ἁπαάλω. ᾿Ανομοιότης δὲ «θὶ 7 ὕλίω, ἄποιον καὶ ἀδιάφορον σαν, 6ὔχ 

ἔπν. ᾿Αλλὰ μῖ πολλῶν ἄλλων κὶ Εὔδημος ἀγνοίσας, χοτειρωνόύεται τᾶ 

Πλάτωνος, ὡς τίὼ πολλάκις ὑπ ἄν μητέρα καὶ τιθωϊω «φξὂσαγο- 

εόνομβῥίω, αἰίαν χφκῶν, ῥίζαν, δεχίωὼ Ὕποφανοντο. Ὁ 3ὸ Πλάτων 

μητέρα μλὺ καὶ πηνὼ χαλᾶ τὴν ὕλην' αἰήαν δὲ κακού, τὴν κινητικὴν 

τῆς ὕλης, καὶ «ξὶ πὸ σωµο(ᾳ γομλύην µεεισὴν, ἄτακτον χοὶ ὤλογον, 
] »/ λ / Δ 2 / ο. 2/ λ 9 / Ν 

6ὔχ ἄψυχο δὲ κίνησι, ἣν ὃν ἹΝόμοις, ὥασερ εἴρηται, ψυχὴν ὀνανίαν κὶ 
αι Ἡ Μι 8 .ν λ ἃνν 7 / λ 3 λ ἀντίπαλον τῇ ἀγαφουργῷ «αεοσῖπε. Ψυχὴ 9 αἴία κινήσεως κοὶ αρχὴ, 
νᾶς δὲ, πίξεως καὶ συμφωνίας «θὶ κίνησν. Ὁ 39 εὸς σὅκ ἀνέσησε τὴν 
ὕλίω ἀργῆσων, δλλ ἔφησεν ὑπσὸ τῆς ἀνοήτη παρατ]ομλῥίω αἰίας Φὔδὲ 
ἀρλας τῇ Φφύσἁ µεταουλῆς κ) παθῶν παρέαγεν, δλλ) οὔσης ὂν παλεσι παν- 
τοδουποῖς κ) µεταζσολαϊς ἀπάχτοις, οξἒλε 1 «ππολλὴν ἀοριοίαν κοὶ “λημ- 

µέλεαν, ἁρμονία κα) ἀναλογία καὶ ἀθιθμὰ χρώμᾶμος ὀργάνοι' ὧν 
έργον ὕὰν, οὐ μεταθολῇ χα χιήσἁ ἑτερότητος πάΦη καὶ α]οφορὼς 

/ .ν / 3 λ ω ᾿ ο λ / λ ο 

«αρεχειν τοις «κεαγμασν, δλλὰ μάλλον ἁπλανῃ καὶ σασιµα, κα] τοίς 

κ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ἔχεσν ὅμοια ποιδν. Ἡ μθὺ ὅν λόνοια. ποιαύτη, 
χατά Ύε 7 ἐμὴν δόξαν, τὰ Πλάτωνος. 

Ε. 7. ὡς τὴν φολλάκις] Ὑπ]σο, ὧς οὐκ αὐτὸν πολλάκις. Ἑ. Β. ὡς τὸν πολλάκις, τε]ἰδϊο Ιπίες ρτῖπιαπι εἵ ρτοχῖπιαπα 
νοσεπι {ραο. Αίαπῖ αἱ πῖ] ἀεε[ε νΙἀείας, εἴ {εμίεπ{ῖα Τρία ροβα]αί, Ἱτα (οτἴρα. 

Γ. 8. ῥίζαν, αρχ»ν] Ἑ. Ε. καὶ ἀρχήν. Θετίρεπάνπῃ, ῥίζαν καὶ ἀρχήν. 

Ἴασ1 είαηι οδΗΗΠΗΗ{ ῥγίες ἐπεοπείημί{α ἐς ΠΟΥ ζΗ/10 
βεγἹειώπφιε ε[ πε αἰ[[ολμέις Γµγ/ιση [ῤεαί {ππί- 
{η [ρήμα μπες ορ. ΤΠπιεαάο αέεπι 
πος εξ ἴπ ππαϊετία, «ως «λτεί αια]ίέαίε εε ἀῑβε- 
γε. Ομοά «πι ας πια]εῖ ἵρποταῃς Ἐλάς- 
πας, Ῥ]αίοπεπα Πιδίαηπαί, αυα[ ηίς ἆμπα {βρεπι- 
ΠΊΕΓΟ 7Π4Υγε7η εἰ ΗΗΗΥἱςΕΊΙ ΓΕΥΙΗ νοςαί ΠΙαΙΕΓΙΑΠΙ, 
εἴἶαπα πιαίσγµπα εαµ/]αι, γαάΐκεση ῥΥ περί ἀῑχ- 
επτ. ΆῬ]ατο επίπι σιαέγὲς πιμέγ{ςί/ζμε ποπιίπε πηᾶ- 
τετίαπα αββεῖτ: ολυβαπι αὐἴεπα πια]οτωπῃ εαπα νἶπα, 
ουσ πιαϊετῖαπι πονεί, εἰ οἶτοα οΟ{ροία εβ ὨὈϊν]- 
ἆμα, ΙΠοΓάΙΠΑΙΑ, Ὀγμία, ποῦ ἴαπιεη Απίπια ΕΧ{ΟΓ8 
πποξίο, {6ίε: αυαπι η Τιερῖρις, ε ἀῑχί, {πῤηαηι 
γοςαῖ εοπ{γαγ2ά7Η εἰ αάνετ[ωπίεπι ῥεπεβεα. Απίπια 

επίπι οαιίῖα ε{ῖ εί ργϊποϊρίωπα πιοίµς; πες, οτά- 
πὶς εί οοη{οπαηέίαξ 1Π πποία, Άεαιε Ώεις πιαίε- 
τίαπι οεἱοίαπι «οπ{ εις, {εά ΠαδΙνιε α Ὀταία ΕαΓ- 
Ῥαΐαπι ολυ{α: πεαιε ρεϊπεὶρία πιυταεῖοπῖς εἴ αΏες- 
εἴοπιπα ΙπάΙάῑξ παέωτας : {εὰ «πι εα οπιηί ϱεηετῖς 
πιοξίδας αίαιε αβεξχἰοπίδυας Ιπογάϊπαςίς εκχαρί(ἔατε- 
τασ, πΙᾷσπαπα ]]απι Ππβηϊεαίεπι ρτανιίαίεπιαιε εΧ- 
επαῖς, ἱπβταπχεπεῖς μ{α5 Πατπιοπία, ΡΓοΡοΓ(ΙΟΠ6, εξ 
ΏµΠΙΕΓΟ; «πογαπα ορυς εβ, ποΏ πΠ{ΑΓΙΟΠΕ εξ πιο-- 
{α ἀϊνεγβταίες ει ἁῑοτϊπιίπα ἵη τεῦας ε[ῃσετε, {εὰ 
ε2 ρο(ΐας {αδί]ία, «εΓία, εἴ εογαπα ας: εοάεπι {επῃ- ' 
Ρετ {απε πιοάο Ππιϊ]ία τεἀάετε. Αίαιε ας εί, 
πιεα αμ]άεπι ορἰπίο ως {ετε, Ρ]ατοπίς {επζεπίία. 
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ἥ.. ᾿Απόδιξις δὲ «Ὠβότη μὸ, ἡ τῆς λεγομλῥης καὶ δοκούσης ἀπ 
ΤΟΙ6 «εὺς ἔαυτον ἀσυμφωνίας κο] α]οφορᾶς λύσις. Οὐδὲ 3ὸ σοφισῃ κεαιπα- 

λῶντι, πόεν γε δὲ ΠΠλάτωνι, τοιαύτην ἄν πς ἀναλείη, «ξι ἓς ἐσπουδο κει 

μάλιρα αἴ/ λόφων, περοχὴν κὶ ἀνωμαλίαν, ὧσε Ὅ' αὐτλὼὺ Φύσιν ὁμᾶ καὶ 
ἀλύνητον Ἀποφαίνευ κοὶ υομβῥίω" ἀλύνητον μὺ ὂν Φαίδῳ ᾖ' ψΨνυχήν' 
ὀν δὲ Τιμαίῳ, γωομδμίω. Ἡ μῥ ἆω ὀν Φαίδω λ]άλεκτος ὀλίγε δες 
ἅπασιν αἱ) σὐματὸς ὅοην, τὰ αγλωνήτῳ τὸ ἀνώλεθρον, τὰ δὲ αὐτοκιήτω 
πισουμΆῥη τὸ ἀύνητον αὐτῆς ὂν δὲ Τιμαίῳ, - Τιὼ ὃ ψυχίω, Φιῶν, 
ὅ Βχ ὡς νι ὑδέραν οήυχειροῦ μᾶν λέγει, ὅτως ἐμηχανήσωτο κο ὁ εὸς 

-8  γεωτέρου΄ οὐ 3ὸ ἂν ἀχεῷ-αι πεεσούτερον ὑπὸ νεωτέρου σωυέρξας, 
« εἰασε' Ἀλλά πως ἡμεῖς πολὺ µετέχοντες τῇ «φθθστυχόντος τε χο εἰκῆ, 
ἁ παύτη η κ) λέγομην: ὁ ὃ καὶ θλυέσἁ κὶ Ἀρετῇ «φεοτέρον Ἡ Ψυχὴν σω- 
 µατος ὡς δεαπότιν καὶ ἄεξησων δεξομῤα σιωεςήσατο Καὶ πάλη, 
εἰπὼν ὡς, “' αὐτὴ ὂν ἑαυτῇ σρεφομΆῤη, γείαν Ὀσχὴν ἤρξατο ἀπαύσα κο 

« ἔμφρονος βίε, Τὸ μὺ δὶ σῶμα, «Φιν, - ὁρφτὸν ἐρονῇ γέ[ονεν, αὕτη 

«δὲ αόρατος μδὺ, λογισμΏ δὲ µετέχεσα καὶ ἁρμοίας Ψυχὴ, αν νοιπήό 
ὅ αεί τε ὄντων ὑπδὸ τὸ ἀρίςου ἀρίση νομδη τ' ωνηλεντων” ᾿Εαῦδα 

ο 3ὸ τὸν μΆὸ εὸν ἄθισυν εἰπὼν τἶν ἀὲὶ ὄντων, τὸ δὲ ψυχὴν, αράσην τἴό 

Φυνηλέντων, σοφεσότη ταύτη τῇ α]οιφορᾷ καὶ ἀντέσέ τὸ ἀἴδιον αὐτῆς 
κο τὸ ἀλύνητον ἀφήεηῃ). | 

Α.. 4. γωοµένην] ΜΘΙΙΠΙ γενοµένην. 

ΠΠ. Ὠεπιοπβταιίο αιίοπ ρεῖπια ετῖε, Π ε, 
η αμΐρις Τρίε ΠΡἱ ἀῑοῖτατ ας ρυίατατ οοηεγατία ἀῑχ- 
1Πε, οχρεάΊαππις. Άαππ πε [ορΏί{ἔα: ααϊάεπα εὗτίο, 
ηε ἀμπῃ Ῥ]ατοπί Γαπία Ἱπιριίληάα Πε ρετεατθατῖο εί 
Ιποοπβαπίία, εα ἵπ ἀραίαείοπε 4 ιαπ {ππηππο βι- 
ἀἱο τταξανετίε; η εαπάρπι παίωταπι απ] ετ ή- 
Φιάι Παίαγε, εἲ ογίαγε, ἀῑςαί: αμοταπη Ἠος ἵπ Γί- 
πεο, [ιά ἵη Ῥπαάτο αἴαπε εχΏατε, Ύειδα αι - 
ἀεπι 4ε ῬΠμαάτο οπιπίδας {ετε ἵπ οτε {ωπῖ, υδὈί 
αιοά Απίπια ποπ Πτ ρεπίξα, εκ εο ρτοῦαέα απία 
{6 Ἱρίαπι ππονεῖ: εἰ αιοά ποη ἱπτετίεμτα, εκ «ο 
αιία ποπ Πέ ρεπίία. ἴπ Τίπιαο, «4ίπιαῃ νεο, 
Ιπου]ε, 0η 14 Πε ῥ0/εΥΙΟΥΥΙ εὐΠ”ΠΗΥ ἀἰεεγε, ἐίᾷ 
εἶαπι δεις πιαεβίπαέις ε/} εὔγῥΟΓε Γπίογο : Ίο 
ο {{ν1[]εί Ίπα[ς Πά{Η ε1η πα ΠΠΙΠΟΥΕ οοβΗα{7η 

εἰ ῥαγεγε: [εά πε, φίδι ΜΗ έ11η {ΕΤΗ α11ς αε ΠοΥ- 
{11 αεί], {δε εἰίαηι ἰοφήημ : ἐίε σωίετι ε{ ΟΥ 
εἰ υἱγεωίε ῥΥΙΟΥΕΙΙ {πια εΥΡΟΥΕ, {απφμάηι 4ο1Π]-- 
πα εἰ οὐήεπιβεγαπί Γπρεγαίιγα εοπάιάΗ. Ἐτ 
τυτία, ουπι ἀῑχίπει, ἐρ[ονα ἱπ [εἰῤ[α εὐπυετ/α έπη 
οἱέ ῥεγεηπής εξ [αρίεμεςς πμ αἰνίπμνι εεί[[ε, 
Πας {αράϊε, (ωγρις εαί Γαέτιι εϱ/ῇ αῥεζ]αδί]ε 
πζηια αίεὔ Φε υἱάεγ{ Ἠεφμεαί, /εᾷ γαἰιοπίς {1 ο 
ῥαγιοπίς βῥαγέίσερε, α ῥΥ/αΜέ1[ ιο ἐπέείίὲς 1) 1]ήμηι 
/ΑηῥΕΥΦΜΕ ΓπάἨΕΠΙΙΝΗ ἔρ[α ΥΕΤΗΤΙ παίαγω ῥΥΣ/ήση-- 
ἔ[για Γαΐα. Ἠίο Ώευπι τεταπα {εππρίζεΓΠατωπη 
Ρια{ληβΠπιαπα, απίπιαπα τεταπι [αζζαταπι ορῖῖ- 
πιαπῃ ἀΐσεῃς, πιαπΙζε[Πβπππο ἀἰ[οτίπιίπε εἰ ορροΠ- 
τἶοπε µ{18, Φ2{ΕΓΠΑΠΙ εί Ποη οΓίᾷΠι ΠΑΓΙΓΑΠΙ Απί- 
πι αἀεππῖς, 



Πο ο Ακ ος 

9. Τίς τούτων ἐπανόργωσις ἑτέρῳ, πλὴν Ἡς αὐτὸς δίδωσι τοῖς δἐχεὼς 
βαλομβῤοις: ᾿Αγόνητν μὴν 3 Ἀποφανει ψυχὴν Ἡ ασθὸ τῆς χόσµη 
ὀλυέσεως πλημμελῶς πώντα καὶ ἀπόχτως κιυῆσαν λνομθρίω δὲ καὶ Ὢν- 
νητὼ πάλιν ἣν ὁ εὸς ἔκ τε παύτης καὶ τῆς µογίµου τε καὶ ᾽ἀθίσης 

οὐσίας ὀκείνης ἔμφρονα κοὶ τεταγμδῥίω αἀπεασάμλμος, καὶ χαβαάπερ 
εἶδος κοὶ ᾧ αἰῶητικῷ τὸ νοερὸν, κοὶ τῷ κινητκὰ τὸ τεταγµένον ἀπ ον 
«δαςὼν, ἡγεμόνα τὸ παντὸς ἐγχοτέσησεν. Οὕτω 9 κο τὸ σῶμα, τᾶ Ὁ 
χόσµε, πμ ἀλύνητον Ἀποφαψει, η δὲ λυνητόν. “ον μὲ 2ὸ εἴπη, 

ὁ πῶν ὅσον ἦν ὁρατὸν, οὐχ ἠσυγίαν ὤγον, ὸλλὰὼ κιούμἆμον ἀτακτως, τον 
« Φεὸν «δαλαβόντα Ἀ]οωσμεη ὁ σαλω, - τὸ τέταρα η, θε, ὁὶ 
ὅ ὕδως, ὁ γῆν, ὁ αέρα. πθὶν ἢ τὸ πᾶν ὑπ᾿ αὐτίό Ἀ]αχοσμηδὲν νέα, 

τν σἀσμὸν ἐμποιᾶν τῇ ὕλη, κοὶ ὑπ' ὀκείνης πνάωεῶ-αἱ Ἀἱὰ. τὴν ἀνωμα-- 
ὄντα τση οιᾶ καὶ ὑπυκέίμῆμα τὸ σώματα «εὺ τῆς τὰ κόσμε 

Φυέσεως. Ὅπω 3 πάλι λέγη, «τῆς ψυχῖς νεώτερον γε[ονέναι τὸ σῶμα, Ἐ 

«τὸν κόσμον 3) ἡλυνητὸν, ὅτι ὁρωτὸς κ) αγβὸς κὶ σῶμα, ἔχων δι, τὸ ἃ 
ὁ ποιαῦτα γεγνόμᾶρα καὶ λυνητὸ ἐφανη παντι δῆλον ὡς Ἄνεσν τῇ Φύσὲ 
-τᾷ σώματος Ἀποδίδωση. ᾿Αλλὰ πολλά δε πἰνανία λέγειν κ Ἀἱ6Φέρεσ- 
Φα] «θὺς αὐτὸν ὅτως ὀπφανῶς ὂν τοῖς µεγίσυι. Οὐ 9 ὡσαύτως Φδδὲ 
ταυτὸ σῶμα, γίνεῷ-αί τε Φιὸν ὑπὸ τὰ 958, καὶ Ξ) πρὶν ἡ νέθωι 
Όοῦτα 39 ἄντικρυς Φαρμαχῶντὸς ὕοι' Ἄλλα τπ δὲ νοῦν Ἄνεσν, αὐτὸς 
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Ο. δ. καδάπερ εἶδυς] Ἑ. κατ εἶδος. ΊΜες ος, πες υυ]ραίαπῃ, {απάτη νἰἀείας. 

ΙΧ. ΟΩιοπιοάο ε{ρο Ἠας πιε]ῖς εχρ]ἰεαδιπέατ, 
αυαπ εα ΓΑίΟΠΕ, αυαπι αεείρετε γο]επεῖδιας 1ρίε 
εγαάΙεὸ Ότεας επίπι εχρετίεπι αἷς εαπι Απίπιαπι, 
αὐα απίε πιαπάΐ οτέαπα οπιπία γ]οίο εἴ εομ{ω{ε 
ππογίε: τυτίαπι ΟΓΕΑΙΏ εἰ παίλπη εοπι, αµαπι εις 
εχ ηας εἰ Πο] ορίππαααε ]]α παίατα ρταάεηίεπι 
ογάιπαίαπιαιε οοπ{εοίί, εί {απαυλπι {ογπιᾶπα {εη/{]1 
Ιπτε]]1ρίδί]επι, πιογεπεί ογάϊπαίαπι ργαῦεῃς, ἆι- 
εεπι Ὀ πίνετα «οπ(Πεμίε. ος επίπι πιοάο εξίαπα 
οοἵρις παπάϊ αἰοιδί σεπεταταπα, α[ουδί Πο ϱε- 
πίέαπι ροπίε. Όωπι επίπι ἀῑσίε, οἼἼπε φιιοά [1ὀ αᾱ- 
/ῥεξῖωση εααἰέ Πο” φιευί/]ο, [τά επῃ ἐπογαιπα Μες εἶε- 
Γεν πιοέδης, ει 1 [ωπβ[ε εἰ εοπείηπα([ο: 
Ίξετη, φιιάίΜοΥ Άεε Κεπεγα, ἱςπεηι αζιάην ΜΥ ΓάΤΗν 

ε{ αἔγειη, απέεφµαηα [Γπίυεγεσα 145 αί[ροβιὴς εὔηβεε- 
έν /ποίήα {ΗΗΙέ[]ρ Πιαέεγ με, ἀὖ εαφμε οὗ ὑπαφια-- 
ἠἱέαέεηι Γ1{]2 εοπεπίΊα, ἴαπε «οτροτα {βοῖς Ύωα; αἰῖ-. 
ουδί {ιεγίηί ας {αυ{Ηέετ]πε απίε πιαπάί οτΙσίπεπα, 
Ἑυγίαπι, εογβις -πίπια ῥο/εγήως ἀϊοεηδ, εἰ πεωπάµπα 
ε[ε Γαέζμπι, φωία υἰάεγί εἰ {αμρί βο[ᾖ, φµία εογρως 
ῥαδέας; ἰαΐία απίεηι ο/1οη/µηι [4 ογία εἰ παία ε[ίε, 
Ώεπιο ποη γἱάεί ειπα «οτροΓίς παζιτα: οτέαπῃα Γτῖ- 
Όμετε. Ἰεταπι Ίοπρε 2ὓ εο αὗείε Ῥ]αϊΐο, τς {6- 
ουσ 1ρίε ραίαπι ἀῑΠεηίίαι ας ραρηαπεῖα ἀῑσαί ἂε 
τερις πιαχϊπ. Ίου εΠίπι εοάεπι πιοὰο, πεαας 
Ιάεπι «ο{ρυς α Ώεο βξἕχαπι αἷε, εἰ {αἱΠε απίεΓµαπι 
ηαίοετείατ: Ίος επίπι ραίαπι εΠείι ρια(Ηρῖῖς εί : 
{εἆ αιίά Ιπίε]Πρεπάμπι Πέ νοςαυι]ο οΓέ 1ρίε ἀο- 
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ς ιδάσκε. Τὸ μὺ ὸ «εοτῶ, Φιὰ, - ζὔτι παντα ἔἶχεν ἀλόγως 
: λ 

1ΟΙ7 

διὰ « νι γω ο λ ο .ν ου 

« χα ἀμέτεως ὅτε δὲ ἐπεχειβέτο χοσμἑιῶ αἱ τὸ πάν, τοῦρ «ρῶτον καὶ 
γω ’ ᾿ 5 , ς ους, 5 

« ὕδωρ καὶ γἱῶ κοὶ αέρα, ἴχνη μδῥ ἔχοτα αὐτὰ αὐτν παντάπασι ἱό 
” 2 ε «/ » ο λ ώς ν Ν) / 

ὁ αἰφχείμῆμα, ὥασερ εἰκὸς ἔχφν ἅπων, ὅταν απῇ πινὸς Ἴεός ἔτω δι τοτε 
4 πεφυκόπι, ζαῦτι, «Φοῶτον διεο/ηματήσατο εἶδεσι κοὶ Σρι μοῖο” Ἔπι δὲ 
«φεότερον εἰπὼν ὡς, - οὐ μιᾶς έργον ώ ἀναλογίας, Ἀλλὰ δυᾶν, τὸ σιω- 

6 δῆσαι ερεὸν ὄντα κ) βά9ος ἔχοντα τὸν τὸ παντὸς ὄγκον, κ) δελ) ὼν ὅτι 
« σουρὸς καὶ γῆς ὕδωε αέρᾳ τε ὁ ὺεὸς ὂν µέσῳ Ὅεὶς, σιωέδησε κοὶ σιυ- 

« εσήσωτο τὸν ἐρορὸν, Ἐκ τε δὴ πάτων Φιῶ, “ τοίπων ὁ τὸν Ἂρις μὸν 

« τετ]άρων, το τῷ κόσµα σῶμα ἐλυνήθη, ὃ ἀναλογίας ὁμολογῆσων' 
ὅ Φιλίαν τε ἔογεν ὂκ τότων, ὧςε εἰς παυτὸ αὐτῷ σιυελὺν, ἄλυτον ὑπὸ 

« αν ἄλλων, πλἰὼ ὑπὸ τὰ σιωδήσαντος, ωέῶ αι σαφέκατα διδοόσκων 
ὡς ἐλὶ σωµατος οἴπλῶς, Φδδὲ ὄγκε καὶ ὕλης, Ῥλλὼ συµµετείας «θὶ 

σῶμα καὶ χάλλες καὶ ὁμοιότητος ώ ὁ Όεὸς ποὴρ κοὶ διωιαρνός. Τατ 

δεῖ αἱονοῖθ-αι καὶ αξὶ ψυχῆς, ὡς τὼ μὴν ὅτε σὺ τὸ }εῦ λομθίω, 
ἅτε κόσμε Ψυχίὼ ἔσω, δλλά τινα Φαντασιχῆς κοὶ δοξασικῆς, ἀλόγε 
δὲ  ἀπίχτι Φορῶς καὶ ὁρμῆς διύαµιν αὐτοκίνητον καὶ ἀεικίνητον τὼ 
δὲ αὐτὸς ὁ Φεὸς Φιαρμωσάμλρος τοῖς «φθοσήκεαν ἀριθμοῖς καὶ λόγοις 
ἐγχατέσησεν ἡγεμόνα τᾶ κόσωἩ γεγονότος ωνητὴν Έσαν. 

. 3. ἔχοντα”---διακέμεια] Τη εἀ]ς Ῥ]αΐοπῖς ἨὈσῖς εβ, ἔχοντα αὐτῶν ὧτα, «αντώπάσι μὴν διακείµενα᾽ ἵαασπε Ἐγ]. 
εἀϊά1ξ, τεέχε, Νοῄβτα ]εξήο αβ α ΒίερΒαπο, πο απἰάετι ορΏτηα, πες ἴαπισπ, πέ πυῃς εβ;, Ἴοσο πιογεπάα, 

εί, «4πέεδας, Ἱπαυῖε, οηπία γαζίοπο εἰ ογζέπε εὔγε- 
ῥαμε: οεγιση μὴ! Ώεμς ασργε[]ως ε/} ἀἴσεγεγε επί 
νετωα, ἴσπεηι ῥγίγµπη, ἄφμαγι, {6ΥΥ Πε, εἰ αὔγειι : 
(ζ υεβέρία φωίάεπα [μαγωήη ογπιαγιη ἀἰέφια ῥα- 
δεαμ!, ία ΊήπεἨ α[[εξία έγαητ, μέ ῥαΥ ε[} ΠέρΗ] πο 
α[[οξίωη ε[ε α φιο εις αὐῇ) ᾖαε εὔρο ῥΥίΗη 
εοη/ογηιαυΙέ [ῥεείε εἰ ΠγΟ φιοάφιο [ο Ἑτίαπι 
2ηΐε ουπι ἀῑχίΠεε, πο εέω, [εά «μαγωγη ῥγοβογέ/ο-- 
1η ορµς Τ1[ε ποίεπα ὈΓπίυεγ/ [οἱ άαι εἰ εΓα[[Η{ε 
βγσάζία)η εοη/γίπρεγε, εκρ]ἰοαν ΙΠείαιιε, ἐσπε, ΓεΥγα 
αφμα, εἰ αἔγρ {π ηεβίο ῥοβΗς εωση ες) εοη/2γήηκ-- 

Ὅ 1 αἴφιε εοπ/{{μή[ῇε, Ώρες αάλεῖι, Εν ῥὲς ἠα[ίδην 
εἰ ἨΗήΊΡΥΟ ΦΜα{ΕΓΠΑΥΙ0 εοη{επ{{ς, εΟΥΡΗΣ ΤπΗ 41 Πα Η1/ήή 
ϱ//, ῥγοβογέίοπε εὐπ[επεπε : αἴγιε ἠήπε απίε(ίᾷ ϱ4 

Λη καί, μἱ {βία ἐπ {εί εὐπυεπίεης, αἱ[ο)υί αὖ 
αδὲο γεδΗς, εο εκεεβίο φιή εὐ]ἐσαν]έ, πεφιεαί. Ου]- 
Όας νεγοῖς πιαπ]{εβΙήηπιε ἆοοεί, Πο οοτροΓῖς απι- 
ΡΙείζετ, ποῃ ππο[ῖε, ποη πιαετία, {εὰ οοποἰηηϊξα- 
εἴφ {π «ο{ροίε, Ρρυ]ολγϊειάϊπ]ς, πι Πεαάιπ]ίααε Τε-- 
υη Πε ραίτεπι εε ορίΒοεπι, Ἠαες εορϊζπάα {απέ 
είίαπι 4ε Απίπια; πἰπαίταπι αἱἴαπι πεαιε 2 Ώεο ε[ε 
Ρτοετεαίαπα, πε(ιε Απίπιαπι εΏε παπά! (εἆ {αοι]- 
πίεπι Ιπιασ]ηαίτ]εῖς εἰ ορ]ηΙοία, Ότι Ἱπίεγῖπι 
ἱποοπιροῇίααιε, πποξίοηῖς εξ ἰπεϊεαεῖοπῖς, αυκε {6- 
Γρίαπι, Ἰάαμε {εππρετ, ππονεαί: αἰαπι εβε, αααπι 
Ώεις «οπνεπἰεπεῖθυφ πιπηετίς ταξοπ]ρίαιε «οΠ- 
ἀϊθπι ας σεηίίαπι, ρτϊπεῖρεπι Πβίο ππαπάο ἱπά[- 
ἀετῖζ αἴηαε ρτα{εσεΓίξ. 



οό απ κος αι ρχΧχοια 

/ . λ λ / ω ο λ ᾽ / {/ ω 
ἑ.. Ὅπ δὲ «δι τώτων Φιενοξτο αῦτα, χο οὐ εωρίας ἕνεχα, τὰ τε 

/ Ν / δν ο λν ο πες Να ε Αα ο μη . / κόσμε μὴ λυομλῥε κα) τῆς ψυχῆς ὁμοίως ἠωετλετο σύσοισιν κὶ λύεση, 
» ο” / / ἡ Ν ἡ ε 2 λ ὀκᾶνο «οξεὸς πολλοῖς τεκμήρκόν ὅδι, τὸ τὴν μὴν Ψυχίω ὑπ ἀυτε κοὶ 
» ϱ/ «/ »/ ἅ λ / Ας ο »Α 

ἀ Ῥόνητον, ωασσερ ειΘΗΤΟΙ, χο ολυνητὴν λεγεῶ: ο” τον δὲ χοσµον, αεί μὴν 
ῄ λ λ » 0 / ΝΝ / ... ὴ . ο” γεγωότα καὶ ὀυνητὸν, ἀύνητον δὲ µηδέποτε, μηδὲ αίδιον. Τὰ μὸ ἄν 

» / / ν / «/ κ  Ν ων πῳ, ὴ / 
ἐν Τιααίῳ τή δεῖ «σθοφέρεω; ὅλον Ύὸ κ) πᾶν τὸ σὐγραμμα «ξὶ κόσμε 

/ »/ / κ ος ο» ων μον ολ ον 

λυέσεως αχεν τελΏᾶς απ αθχης ὔοι, Των δὲ αλλων, ον μ, Ατλανπκῷ 
/ ς / ᾿ / λ / νὰ 2/ / ω ϱ 

πςοσόυγόμημος ὁ Τίμαιος ὀνομαζ, «' τον πάλαι ἵ έεγῳ γε[οότα, νιῶ δὲ 
/ 1 ἁ .Ν / / Μ / ε ο πα ον 

ἁλόίῳ Φεόν” ὂν Πολιτικῷ ὃ ὁ Παρμβρίδειος ξένος, « Ἡ κόσμον ὑπὸ 958 
/ » ἡ ο ᾽ ο ο , / ον» / 

σντέλα, Φηᾶ, ' πολλών ἀγαθφὼν µέζαλαδέν, εἰ δὲ τι Φλαῦρόν ὕδιν 
ες Ἀ λ 2 Ῥ ηέ «/ . / ἱ ος ξ ῃ / 

Ἡ λάλεπον, οκ. τ ποοιερας εξεως αναρμοςἒ κα! αλογε8 συµµεμι μον 
/ ο ὁ ἡ ο / ἡ ο. ο ω ἃ / 2/ ρω 

ὄεχώ” ὂν δὲ τῇ Πολιτεία «ει τὰ αριμΏ, ὃν }άμον Ενιοι κφλᾶση, ὁ 
/ , / / 2/ 5 ἡ ο ΗΝ / 

Σωκράτης ἀρχόμλυος λέγφ, « ἐπ δὲ Φιὰ, “λεῳ Ὁ Ἄμνητο «Ὀξίοδος, 
Δ » λ / / ᾿ , 2/ ν΄. Ω ν ας 

«ἣν ἀριθμὸς «θιλαμβάνει τέλειος Θὔχ. ἆλλο καλῶν οΕῖον ωνητὸν, ἢ 
Ν / 

ΤΟΥ ΧΟσµΟΥ. 1 
νο / κ ε ὢν αν Ν ρα / «Ακ κυνδ Ν ” / 

ια. Ἐναδε” ἡ τ τειῶν καὶ µίας' σείτη ὃ, ἡ Ἑ έ κ) 5 ὧν θόδεμία 

Β.3 τοῦ τε κόσμὪ μὴ γενοµένη----ὁμοίως] μὴ 3άάῑάϊ εκ Ψεπείο: ἔππι ὁμοίως πιπζαπάυπη ἵπ ὅμως: Ἰἴ8φπε νετ; 
πες {επ[α αἰίτεγ οοπβαί. ΊΝαπι αἰαπ]ά ἀεβάεταίαπι Εαἰβο ]ατη απίϊααἰέας, ατρα]{ ]ασυπα]α Ροβῖ τεκµή- 
ειόν ἔσι ἵπ Ἑ. Ἐ. Ἀαπς Ίοσυπι {απαίαπα ἀϊσατα. 

Ρ.8. σροφέρευ] δίς Β. Ὑπ]ψο, σροσφέρευ. 

Ο. 1. προσευχόµενος] Βὶς Β. Ε. Όχοπ. Αποπ. Τ. ὓ. Χγ]. εἴ Τρίε Ῥ]αϊο. Ὑπἱσο, προσεχόµενος. 
Ο. 9. Ἐνβάδε 3 ὁ τῶν τειῶν] Μυ]ία εχοϊἀϊβε τες Τρία ατριῖτ. Ιπ Α]ά, Βαί. Ἁγ|. οοπίπωα {απ, πε νασπο {μ8- 

Πο. ΤΠ Β.Ε,. κόσμον δὲ ἡ τριῶν. Όχοῃ. κόσμον ἔν δὲ τριων. Ὑεπεί. κόσμον ἔν ῥα δὲ τριῶν. ]απποί. Τ. Απο. 
λείπει τι. Ῥτοχίτηα αηπΐα ἡ τριῶν ε]α{πηοᾶϊ {υΙΠε ν]ἀεπίας: Τῆς μὲν οὖν Πυβαγορικῆς τετρακτύος ἡ «ορώτη συ- 

ζυγία ἐρὶ µονάδος καὶ δυάδος' δευτέρα δὲ ἡ τριῶν καὶ τετ]άρων' τρίτη δὲ ἡ τῶν ἕ καὶ σ΄. 8ὶο ρατπι νετ. Ἠας 
οπιπία εί {εφιεπίῖα τεεταπέατ αἆ Ίοσαπι Τππιαϊ Πρετῖοτί Ίοσο Ρ. 1912 Ὦ. οοπίπααπη, εἴ Ἱπέτα 
Ῥ. 1927 Β. εχΠϊθίέαπα: απεπῃ Πίο εχοϊάϊΠε πιαπεβατη εβ. Ό παπι οοπβιΠοπεπι Ραϊῇο ἀϊσαπι ὃ ραρῖ- 
ΠΑΓΗΤΗΠΕ, ἃπ ἁποτατα ἀϊνετίοταπι Πθεϊίογωπα, απ΄ ἁπαταπι ε]αίάεπι Ηε]]ϊ οἀϊοπατη } Οοπ{ιΠοπεπη, 

οετίςε, ᾗ 

Χ. Ἠας Ἱ]]απι {εηβῇςε, εί ποπ οοπίεπιρ]α{ίοπίς 
εληήα επι {ρα πιμπάί, {απι Απίπις, σης μαΠα 
ΠΟΠ ΡεΠεταίοτΗΠῃ, Άππεη Ρεπείαίοπεπι εἴ οτίαπ 

Πηχί{ε, ρταίετ πιω] αἷα Ἠος ετίαπι ατριΐευτ, 
αυοά Απίπιαπι αἶ]ας ποῦ Ρεπίζρπα, αἶίας σεηίίαπα, 
μΕἳ ἀοσμίπημς, ππυπάμπα {επιρετ οτέπα εί παζωπα, 
ΠυΠΩΙΑΠΏ ΏοΠ παέυπῃ, παπα απῃ {επιρίεεγη τη ἀῑχίτ, 
ΎΟ µας {π Γάπαο ἀήρωσε, αωά αεϊπεί Ἠας αβειτεὺ 
ευπῃ {5 δες {οτης α ςαρίτε αἆ «λ]σεπι ἄε πιυπάϊ ΟΓ- 
τα {ε. Α]ῑας ΙΠ Αἰ]απείςο΄ Γίπιαις νοία {4εἰεΠ5, ΠΟ- 
παίπαί ευη ἔ)ειση φμί οήήι 6βεγε, Ίμπς γαΐοπε εκ/]εί : 

ἵη Ῥο]εοο Ῥατπιεπίάθις Ποίρες /πΗπάω α Ίλεο 
εοηβο/ἔµηι /ημίία, αἷε, ῥομα ε[[; αἀεριωα: { φµίά 
ῥαδεί υἱΜίο[ίωη αμί {πεοπηποάωση, 4 εχ αάπιίχίο βγί- 
ογε βαδί{1 {Πεοπείππο εἰ ὀγμίο βαδεγε: ἵπ Ἑερυῦ- 
οσα ἆε Πιπιετο ἀῑΠετετε οπίας Ῥοεταίεδ, απεπα 
ποπημΙ Οοπ]ρίαπι νοεαηῖ, Εῇβ αίεπι ἀῑνίπα, 
Ἱπαιῖς, Παΐκγας ῥγορεπίέ {ιά εὐπυεΓ/ον Φις ΠΙΗΠΕΥΟ 
βετΓεξῖο εὐργεβεπά({ηγ: ἀῑνίπαπα παζυΓαπῃ Ρρτορε- 
ηζαπι ηΙΠΙ] νοςλης ααά, αααπα ππυπάΠη. 

ΧΙ. Ἠίο νετο Ἀ ργίπια οορυ]αείο εί υπίς εί 
ἁμιπι, {εουπάα (εγπατί! εί αιατεγπατῖ, (ετία αυ-- 



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩ ΨΥΧΟΤΟΝΙΑΣ. οὐ 

ποιῖ τετράγωνο, ἔτε αὐτὴ καθ’ ἑαωτὼ, ἔτε μὲ αἩν ἄλλων τετάρτη 
μὴύ ὅοι, σωωτ)εμδῤη δὲ ταῖς «ορόπιις τριακο(μὲξ, τέ]ρόγωνον παρέαγεν. 
:Ἡ δὲ ἡδ ὑπὸ ΤΠλάτωνος ὀπκειμλῥων Σριομδν τετεακτὺς ὀντελεξέραν 
έχηκε τὺ λύεσν, τν μᾶῥ ἁρήων, αρίοις λ]οςσήμασι, τἶδ δὲ «ει ]ῶν, 
αεα]οῖς πολλαπλασιαῶέντων «ριέχει δὲ 7 μὺ µονάδα, κουιὸ οὗσων 

ὸ Ἁμνιφὶ οδοί, να ὁν' ωή τὰ μὴν δἷν ὦ τοῖς «σύ, 
της ο)ιπέδους, τὰ δὲ τέταρα κοὶ ὀννέα «Ὠθύτης τετραφώνες, τὸ δὲ 
ὀκπὼ κοὶ εἰχοσιεβὼ «Ὠβότης κύος ὂν δειΦμοῖο, Εξω λόγα τῆς µονάδος 
Ὀεμηῥης. “Ἡ, καὶ δΠλός ἔδι βελόμᾶμος οὐχ ο μιᾶς ἀὐλείας ἁπωνᾶς, 

δλλ’ ὀναλλὰξ καὶ ἰδία, πάοσεῶ-αι τὲς Ἀρήης μετ δλλήλων, κ) πάλι τὰς 
«ξιοσοὺς, κοὶ ὑπογέγραπ]α. Οὕτως κοὶ αἱ συζυγίαι εν ὁμοίων ἔσνται 

αοεὺς τὰς ὁμοίας, κοὶ ποιήσεσι ειθ μὰς οχιφανᾶς κατά τε σωώ)εσν κφὶ 
πολλαπλασιασυὸν οξ λλήλων. 

(5. Κατὰ σιώλεαν οὕτως τὸ δύο καὶ τὼ τρία, “οέτε άνετα) 

τὸ τέσσερα: καὶ ὀλνέα, τρλαχΦίδεχα" τὰ δὲ ὀκτὼ καὶ εἰκοσεπὰ, “πέντε 
καὶ τεμάκοντα. Τούτων 9λ) Ἡ δει οἱ Πυλαγορικοὶ, τὸ μὲν έ, 
τροφὸν, ὅπερ οι ΦΦογίον, ἐκάλοιω᾽ οἰόμλροι τό τὰ τόνου αἱση- 
µάίτων “ορώτον εἶναι Φ)ε[κτὸν τὸ σέμπον τὸ δὲ τοισχΦίδεχφα, λᾶμι», 
χααπερ Πλάτων, τὺ εἰς ἴσα το) τόνου Ἀ]ονομίιὼ Ὑπογινώσκοντες' 
τὸ δὲ πέντε καὶ τριάχοντα, αἱρμονίαν, ὅτι σιωέσηκεν ἐπ. δυοῖν κύθων 

Ὦ τ. ἔτι, συντεµένη] ΝΜατηετί εχοϊἀεταπί, εἰ Πο Ἰπίερταπάως Ἰοομ5, ἔγιν ἡ τῶν ' καὶ η, συντιδεµένη: ἵίβαπο γετ- 
ἱεταπῖ Απιοί, εἰ Χγ]. τες απαπι Ταγπεῦα»., 

πατῇ εἰ {επατ, απατυπα πυ]]α γε] ρει {ε, νεὶ ουπι εἶπι ΠΙΠΙΕΓΟΡ Ηξος ποπ νο]ωϊΠε ἵπ μπα τεᾶα Ἱ- 
τεµαιῖς οοπ]ωπέῖα αιαάταίαπα Πώππεγαπα {δεῖε : 
αιατία εβ {εριεμαγ εἰ οἑτοπαγ, ο τε]ῖαμῖς 
-- ΧΧΧΥΙ οοηβεῖς, αιαάγαίαπι ΠώΠΙεΓΗΠΙ. 
Η]]α αυέεπι εεἰγαἆχγς, {ει ααϊετηΐο, πΙππετοσαπι α 
Ῥ]αϊοπε εχροβίογιπι ο οώβίωτα λαῦεί ΡΓοΟςΓεΛ- 
Ώοπεπα, υδί ρατες ρασίθι5, ἵπαρατες Ἱπιρατίδυς ἵπ- 
τεγνα[116 πια]ερΗςαπεατ. Όοπείπεί αμίεπα ιπίςα- 
τετ], «ΟΠΙπΙΙΠε ρπεϊρίαπα ρασίαπη ες ἱπιρατίαπης 
ἀείπάε ἆπο εε ετῖα, ααϊ ρεϊπιί {απε εοταπί ᾳπος 
βίαπος {ει Π[αρεγβείεπι τεβετεηίες ἀῑοιηε; ἔωπι 
αωαίαοΓ εί πονεπι, ΡΙίπιο5 φιαάγλίος; ἀεπίαιε 
οέῖο εί νισἰπεῖ {ερίεπα, αἱ ρεῖπιί ἵπ πωπηετίς., υπῖ- 
ἴατε ροβμαβία, {απε ουδΙ. Ὁπάε εείαπι Ιἶαιεί 

ΥΟΙ.. Υ. 

πεα ἀλροπί, {εά ἆμοῦας ογάιηίθας, απογάπι ἅπις 
ΡαΓε5, αἰέετ ἵππρατες οοπεϊπετεί, Πουεί [αδίοτίρ{-- 
πιμς. τα οοραἱαθυπέως {οι]ΐσοεε απαϊ]ες ουσ {απηῖ-- 
Ἠδις, ρτοάιοεηίαωε ΠΙΠΙΕΓΟΡ Ρ]αΠο5, εἴ 6οπαροβεί 
1πτετ {6, εί πιι]ερ]σατῖ. 

ΧΠ. Οοπιροβείοπε πο: 11 εξ τΙΙ, {απέεν: 1ν 
εεΙκ., {απέ ΧΙΙ: Υ11Ι εέ ΧΧΝΙ1, {απέ ΧΧΧΥ. Ώε 
5 επίπα Ρ οτἰοὶ ααἰπατίαπα έγοβΡΟῃ, ἰά εΏ {ο- 
ημπι αρρε]]ανεγαπί, τα ἆς {οποτυπι Ιπτετνα]]ῖς 
αυἰπέαπα ρείπιαπα εΠε, φιιοὰ {οπατί ροβᾷς: Χ1ΠΙ αιι- 
τεπι ἠείηγια Τϊ5 ἀῑείτατ, απαῇ ἀείεξχις, ααοά αε ΡὰΓ- 
Εείοηπε {οπί {π Φαυα]ες ρατίες ἀε[ρετανίπεης: χχκν 
αμίεπα ῥᾳγγιοπίαπι γοςαπί, οαιῖα οοπβαίως ε ἆμοῦως 
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πρώτων ἀπ δρήα καὶ «Ὀξι]οῦ γεγονότων, ἔν τεοσάρων δὲ Ἂρι9 μύ, τῇ 

σ΄ καὶ τὰ η κοὶ τὰ 9 κοὶ 0, 1 δριδμητκίὼ κο Ἡ αἱρμονικίὼ ἀναλο- 

γίαν «ξιεχόντων. Έσαι δὲ μᾶλλον ἡ διύαµις ὀπφανὴς οἶλὶ λ]αγράµ-- τοιβ 
µατο. Έσω τὸ α β Υ δ, παρολληλόραμμον ὀρθοφωνιον, ἔχον τἴ/ 
πλόυρῶν τὸ α΄ β' πέντε, τ δὲ α δ' ἐπα καὶ τµηλείσης τῆς Ὦ ἐλάτ- 

᾿ δύο λ / πλ να ων δὲ / » / λ ιτ 
τονος εἰς 9ὺο κα] τρία, κ» τὸ κ. τῆς δὲ μείζονος εἰς τρία καὶ τέτιαρα. 

κτ τὸ λ, Φήχθωσαν πο τἶν τομ] ὐλεῖαι τέµνήσαι λλλήλας κὉ τὸ κ, 
/ / ΔΝ / / Ν ν «/ ον, νΑ. / 2 

μι | σλμξ ΚωτπτΌακμλ,ᾶεέπτὂκβρἕἃμ ὀι- 
νέα" τὸ ὃ λ, μ. ν, ὃ, ὀκτώ' τὸ ὃ µ ἕ Υ ν, δώδεῳ΄ τὸ ὃ ὅλον «δαλ- 

λἈηλόγραμμον τβμάχοντα κ) πέντε τὴς τό συμφωνιῶν πρώτων λόγες 
ἐν τοῖς τἴ  χωρίων δριδμοῖς, εἰς ἃ δήρητω, «ξιέχω. Τὰ Ὦ ὅω ἓ 
κοὶ ὀκτὼ τὸν οήτρχτον ἔχει λόγο, ὂν ᾧ τὸ αἱ. τεοσρων τὸ δὲ εξ 
κα) ὀννέα, τὸν ἡμιόλιον, ὂν ᾧ τὸ Ἀ]ὸ πέντε τὸ δὲ ἓξ καὶ τὸ ιβ, τὸν 
ὁπλάσιο, ὂν ᾧ τὸ Ἀ]θ πασῶν ἕνεα δὲ καὶ ὁ τὰ τόνΏ λόγος ἐπόγδοος 
Μ Ε] ο . / κ ”. Ν ου Ν « Ῥ. Ν / Ν 

ων ὂν τοῖς ὀρνέα καὶ ὀκτω ΑΦ. τᾶτο κα ἁθμονίαν τὸν «Ὀειέχοντα τοὺς 
λόγες πάτος δριθμὸν ἐχάλεσω. Ἑξάκις δὲ ολυόμᾶμος τὸν ὃδ δέχο 

. 

σοι καὶ Ἀ]όκοσίων Ὄριθῶν, ὂν ὅσαις λέγεται ἡμέραις τὸ ἑπάμίωα 
κ ρεφῶν τελεογονὲῶαι. | | 

ΙΥ. ΠΠαάλω δὲ αφ ἑτέρις Ἀρχῆς κατὰ πολλαπλασιασμὸν, ὁ 
Ν ὴ ζα τΑ / αν λ /; ο κ Ν / ο 

μεν ὃς Υ, τον σ΄ πο ὁ δὲ τετράκις ὀμνα, τον τριακοταεξ 

Α.6. Καὶ τὸμίνα κ λ, ἕξ τὸδὲκοξμ] ΑΛάάῑάὰϊ εκ Όχοπ. εἰ ]απποί, 
Β. το. σοι] Βίς Αἱά, Βαί. Χγ]. Β. Ε. Ὑπ]ρο, σοι”. Ψεπεί, σοιᾶσι». 

ευδῖς ρη]πιίς ρατῖς εί Ἱπιρατίς πππετΙ; Ἱίεπιαιε ε 
αααέιος Ἠῖ5 πιπιετῖς, Υ1, Υ1Π1, ΙΧ, ΧΙΙ, αυίδις εί 
ατἨπιεί]σα εί Ἠατπιοπίσα Ἱπε]μάίζαγ Ρτοροτίίο, 
α παπα ῥγοσγε[βοπεα ευη νυ]σο αρρε]]απιας. Ηοτιπα 
γἱ6 πιαρῖς ετιῖ εοη{ρίοµα, { ἀείετιρίίοπεπι ΡΓΟΡΟ- 
παπι. Ἐ{ο ρατα]]ειορταπιπιυπι τεξαηρι]απι α΄ 
ε’ γ΄ δ' ου]ας Ἰαίις α 6 αωίπαιε, Ίατὰς α΄ ὃ [ερίεπι 
Πε ρυπξχοτωπα. βεοείυταιε α 6 ἵπ ἆπο ας ετῖα, υδὈί 
εβ ραπέχαπι κ΄: Ἰαέας α΄ δ' ἵη ετία εί ᾳΙάέΙΟΓ Ρµης- 
(ο Ν: ἁιπςαηίαχ Ῥοττο α ρυπᾶῖς {εξίοπωπα Ἱπεαε 
Ρατα]]ε]α: Ἰατετίδις, μέ κ νι εελ μ ἔν αιας {ε ἵπΠ. 
Ρυπέϊῖο μ΄ ἱηνίοεπι {εςαπε. Ίτα βρυτα α κ µλ «ΟἩ- 
Επεδίξ ατεο]ᾳς {εχ: «ο ἔμπονεπι:λμνδ οξο: 
κζΥνἀιοάεςίπι: τομπιαμίεπῃ ρατα]]εἰοσταπιππωπι 

ΧΧΧΥ, πιπιετῖς αΓεο]αΓΗπα αµας «οηΏἰπεί, ῥρχπιᾶ- 
τωπι «οπ{οπαΠΕίαΓΙπα Γαίῖοηες ρτοροπίε. Ναπι ΥΙ 
εἰ ν111 {ε(ααἱτεσίίαπα Παῦεηέ ταζίοπεπι, αὐσξ είξ Ιπ 
οοπ/{οηαη{]α ἀἰαιε[ατοη νε ΟµαΓίλ: ντ εί τς {εί- 
αωἱα]έεταπι Γαζίοπεπα «οπ{Ηέυιης, αμ: εξ οοπ{ο-- 
ηαηεῖ; ἀαρεπίο {ει Οµηία ρτορτία: νΙ εἰ κ 
ἀιρίαπι γαίίοπεπι «οπΠοίυηί, ας: ε{ε οοµ{οπαπεῖας 
ἀϊδραίοηυ {ει Οξῶλναε: αιἶπ εί τοπί ρτοροτεῖο Ιπείε, 
{ε[αιἱοέχλνα πἰπαίγαπα, αξ ΙΧ αἆ ν111. Ιάεο ππΏε-- 
τεπῃ ααἱ Ώος οπΊΏες οοηεΙπεί, ῥᾳγπιομίαπα αρρε]]ανε-- 
τυπε. Ιάεπι Χχχν ππιεΓις {εχίες αοοερίυ5, οςχ ε{- 
Ποῖς; αμοί ἀῑεδις {ερεϊπιείἔγες {οεέις αὐ/ο]ν γαίες. 

ΧΗΠΠΙ. Ευιγίαπι πονο {απιέο Ιπ]εῖο, πια]εἰρ]ίςαη-- 
ἆο, Ὀἰπασίαφ ἴπ τεγηατίαπῃ ρτομςῖξ {επατίωπα: αά- 

πο ο ο πο πο πο πο μυ... 

νο ὂὑ νου 
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ο ὁ δὲ ὀκπίκις κζ, τὸν σι. Καὶ ἔπν ὁ μθὸ σ’, τέλειο, ἴσος ὢν τοῖς 

ἑωυτᾶ µέρεσ' καὶ γάμος χαλᾶται, 39 πω τὰ «φρύτα Ἀριίη καὶ ας- 
οιτοῦ σὐμμιξν' ἔπτ δὲ σιωέσηκε ἔκ τε τῖς δσχῖο, καὶ τῷ Ἀρήα, κοὶ 

τῇ «οθώτω «ροῦ. Ὁ δὲ λςι “σρῶτς ὅδι τετράγωνος ἅμα καὶ τοᾖ- 

Φωνος τετράγωνος μμ Ἀπὸ τῆς ἐξάδος, τβάφωνος δὲ Ἀπὸ τῆς ὀγδοαδος: 

κοὶ γέγωε πολλαπλασιασμό μῥ τετραφώνων δυο, τού τέταροι τὸν 

ὀννέα «πολλαπλασιάσωντος σιωέσ δὲ τοιῶν κύοων, τὸ 9 ἓν καὶ τὸ 

ὀκτὼ κοὶ τὰ εἰχοσεῦὼ σιωυτελέντι σοι τὸν «φεογεγραμμλῥον δριφμόν' 
Ῥ ἔπ δὲ ἑτερομήκης Ἀπὸ δυᾶν πλόυρών, Ὁν μᾶῥ δώδεκα. τθὶς γωομλῥων, 
αἵ δὲ ὀννέα τετροκι. Αν ὦω ὀκτεώσν αἱ τό αημάτων πολωραὶ, 
τῷ τετραφώνε τὸ 5’, καὶ τᾷ τθιώνα τὸ ὀκπτὼ, κοὶ «Φδαλληλογρόμμων, 

τῇ μθὺ ἑτέρου τὰ ὀλνέα, τὸ δὲ ἑτέρου τὰ ὸ, τὴς τν συμφωνιῶν σοι- 
ήσουσι λόγεο. Ἔσαι }ὸ τὸ δώδεκα, «οξὺς μν τὼ ὀννέα, 29. τεοπάρων, 
ὡς νήτη «φεὺς µέσίω' «σθὺς δὲ πὸ ὀκτὼ, ΑΦ “Φέντε, ὡς νήτη «φθὺς 
«ζαμέσίω αξὺς δὲ τὸ σ’, 9. πασῶν, ὡς νήτη «οεὺς σατίω. Ὁ δὲ 
σίσ’, χύοος ὕοι, Ἀπὸ ἑξαδος ἴσοο τῇ ἑαυτᾶ «ξειμέτεω. 

ιδ. Τοιαύα, δὲ δωάµεις Ἡ ὀπκειμένων δει] ἐχόντων, ἴδιον 
Ε τῷ τελώταίω συµεέηκε τὰ κζ’, τὸ ποῖς ««οὸ ἁυτά σιωτ)εμΆμον ἴσον 
) πᾶσν ἔσ δὲ καὶ «ξιοθικὸς σελἰιώης κο αν ἐμμελῶν α|άσημάτων 

ὃὁ τω Ἑδτρς,  ἐρὸν ο ππωννονη ἠηκαρ ας δις  ό Ῥὰὸ γι 
ασαραμέσην] Ἱία ἀεάϊ εκ Ὑεπεί. ]αηποί. γεγποπῖοας Τωγπεδί εἰ Απιϊοῦί: Ἠπο Ιζεῃ {επάή Ἑ. Ε. ὡς ντε 

παρὰ µέσην. Ἁγ|. ἀεᾶϊί ὑπάτ»», 

{ες πονεπι {αηί ΧΧΧΥΙ: οξτίες νἱρὶη{ί {ερίεπῃ, {- 
υπέ «ΟΧΝΙ.  Ώε Ἠῖ πηαπιετῖς, {εχ ρετ[εᾶις εἴ, 
α»ηυαίαιε οπιΏες {125 ρατίες: ἀῑείτατ εεῖαπα (Ωπ]η-- 
δή, οὉ ρατῖδ οὐπι Ίπιρατε παἰχείοπεπι: αἆ Ἰας, 
εοηβαί ε ρτὶπεϊρίο ΠΜΠΙΕΤΟΓΙΠΙ, ΡΓΙπΙο ΡαΓῖ, ετ 
ΡΙίπιο ἹπιραΓ. ΧΧΧΝΙ ρΓγίπιις εί αυϊ {πιυ] εέ 
φμαάταίυς Πε εί πίαπρυ]ας, αααάγαίας {επαγ, τῖ- 
αησυ]ας αὗ οἑοπατίο: Ἰάεπι πα[οϊέατ ε ἁποτωπι 
αααάταίοταπα υπῖμς ἴη αἱέεγυπῃ πιυ]ρ]οαείοπε, 1ν 
Ιπ Ίχ: Ἱεπιαιε ἑγίαπα οὔδογαπα {πππια εί, υπί- 
Εαέΐ5, ΥΙΠ1, ΕΕΧΧΥΙΙ: ργαίετεα Εαεῖξ ρατα]]ε]ορταπι- 
πηυπη 2ἱέεταπι ἀϊπιεπβοπεπι Ἰοηρίοτεπι Ἠλρεης, {εί 
ἀιοάεεῖπι, αιέῖ αωαίµοί πογῖε βιπας, Ῥτοϊπάε 

ο 2 

εχροβείς πιπιετίς Ἰαίεγυπῃ, ααλάταεί {επατίο, Γτῖ- 
2ησυ]1 οξϊοπατίο, εἲ ραΓ2Ι]εΙοβΓΑΠΙΠΙΟΓΙΠΑ αἰίετο 
ΙΧ, ἀἱίετο ΧΙΙ, οοπΠεϊεπέυ{ ταῖίοπες οοπ{οπαη{ἱᾷ- 
τωπι, Ναάπι ΧΙΙ αἆ 1Χ ταίῖο, ἀἰαιε[ατοι εχρεϊπιϊε, 
απ εβ «Ποτά ἵπια {ει πείε αἆ ππείεν γε Ιπεάίαπα: 
ΧΙΙ αἆ ν111, ἀϊαρεπίε, μέ πια αἆ ρᾳταππείει: ΧΗΙ αὰ 
{εχ, ἀϊαραίοη, ωξ πια αἆ {µπιππαπ. Ὠεπίαιε 
οοχν1 ουδας εβ {επασῖ, {ιο αποδίεαϊ σα υα]]ς. 

ΧΙΝ. Ίαπι οὐπι πα ππί ρτορτϊείαίες ἀῑξίογαπι 
ΏΙΠΙετοτώπ ; τά ρεομ]ίατε Ἠαδεῖι ΧΧΥ11, α αἱ ι]ε]- 
πιις εξ, αιοἀ ρτασεάεπείαπι οπιηίαπα {άπιπιλήι 
οοπεῖπεί. ΊΙάεπι ἀῑεταπι αιίδις απο {άαπα «ΟἩ- 
γεΓΠοπεπι 2ὐ{ο]νίε πωππετὰς εβ: Ῥγιμαροτὶςὶ ἀεὶ 
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οἱ Πυβουγοβικοὶ τὸν τόνον ὂν πάτῳ τώ δριθ μι πίτ]ήσι, δὸ καὶ τὰ Τβλσ- 
χαίδεχο, λᾶμμα, κολῆση, Ἀπολείπει 3ὸ µονάδι τῷ ἡμίσως. Ὅτ δὲ τοι 
καὶ τὰς τό συμφωνιῶν λόγες «ξιέχεσι, ῥάδιο χοταμα)εῦ. ἸΚαὶ ὴὺ 
ἁπλασιος λόγος ζὰὴὶν ὁ τό δύο ασξὺς τὸ ἓν, ὂν ᾧ τὸ αἱΦ πασῶν ὃ ἡμι- 
όλιος, ὁ «πεὸς τὰ δύο Ἡἶν τοκῶν, ὃν ᾧ τὸ Ἀ9 πέντε καὶ οήτρλτος, ὁ 
απθὺς τὰ τρία τν τεοσάρων, ὂν ᾧ τὸ Ἀ6. τεοσάρων ΚΟ Τθλπλάσιου, ὁ 
αεὸς τὰ τρία αγ ὀννέα, ὂν ᾧ τὸ 9 πσῶν κοὶ λ]9 σέντε κὶ τετέα- Ἡ 

ας) ἡ πλάσιος ὁ «Ὁεὸς τὰ δύο Ἡν η, ὂν ᾧ τὸ ὣς αἱ πασῶν ἕνεα δὲ κο 
ἐπόγδοος Ὑ ὀκτὼ «εὸς τὰ ὀννέα, ὂν ᾧ τὸ τοναῖο. ᾿ Αν τοίνκω ἡ μονὰς, 
οπίκοιος Ὠσα, χο τοῖς ἁρήοις σιωαςι» μῆται τοῖς «ρα τοῖς, ὁ Ὦ, ἅπας 

ἀριθμὸς τὸ τῆς δεχάδος παρέχεται πλῆθος οἱ 39 Ἀπὸ µονάδος µέχρι | 
ἡδ δέχο σιωπ9έμΆμοι «πεντεχφίδεχα, Τθίφωνον Ἀπὸ «πεπίδος ὁ δὲ τοιο 

αεαὸς Ὑ τεταρόκω(ι κν σιύλεσν Ὦ, κ ' δεκατειῶν καὶ τ κζ ννώ- 
µνον, οἷς τὸ μελωδυύμᾶνα μετεᾶσν ἀὐσήμως οἱ μαθηματικοὶ αἱασήμαία, 
τὸ Ὦ ὄεσν, τὸ δὲ τόνο καλῶντες κ } πολλαπλασιασμὸν δὲ, τῇ Ἡ τε- 
τεακτύος δυνάµά γωόμἆρον Ἡδ 9 πθώτων τεοσάρων καθ’ αὐτὸν ἐχόςή 
τεπεάχιο λαμδανομένε, γίνε) τέοσαρα, ὁ η, καὶ (β8., καὶ ιο ῦτι μμ 

σωυήθησι, «διέχοντα τὴς τἶ συμφωνιῶν λόγες τὸ Ὦ }ὸ κα’, οππβιτα 

Ε. 7. δύο τῶν τριῶν----τεία τῶν τεσσάρων] (επ](ϊνοῬ ἀεάῖ εχ Β. Ἐ. Ρτο γα]ραίο τῶν τρία----τῶν τέσσαρα. 

Α.. 5, συντδέµενοι πεντεκαίδεκα] Ιπίατ ἆπαρ Ὠαβ νους» {ρααπα ππ]μθ νετίας εβ ἵπ Ἑ. εἰ Ε. Τουις ία (αρρ]επάας | 
νΙάείατ, συντι)έμενόν εἶσι πεντήκοντα καὶ πέντε" καὶ ὁ μὲν ἄρτιος παρέχεται τὰ πευτεκαίδεκα. Ἱἴβαπε ἵπ 1μαἰπῖς 
τεάἁιά1. 

{ηζετνα]]]ς αἆ «οποεπέωπι ρεγεπεηείδας {οπυπα εο 
ποίανετιπέ: Ιάεοφαε ΧΙΙ νοςαηί ἀε[εέχαπα, αιιοά 
μη]εβίε α ἁῑπι]άϊο αθεβ. Ίεαιε γετο οῬίοµΓωπα 
ε{ε, απ ἵπ Ἠ]ΐσοε πωπηεσῖς εεῖαπι οοπ{οηληξίατωπα 
ταίῖοηες Ἱππης, Ίαπι ἆμπο αἆ υηῖίαίεπι ἀιρ]απι 
Παῦεηί ΓαίΙοπεπ., ΎαἩα τείετίαχ ἁἱδραίοη : {ε[αα- 
αἱίετα (εγπατϊ αἆ Ῥϊπατίαπα, Ύµ2 ἀἰαρεηίε: αὐδ- 
(ετπατί] αἆ (ετπατίωπα {ε[ααἱετίῖα, αα ἀῑλιε[ατοη: 
Ικ αἆ ΤΙ τίρ]απα Παῦεηέ ΡΓοροτίΙοπεΠΏ, «μα ἆῑλ- 
Ραΐοη ευπι ἀἱαρεηίε, {ει ὨὩιμοάεείπια αµαπι Υο- 
εαηί: ΥΠΙΙ αἆ 11 φιαάταρίαπα, αια ἁΠάϊαραίοη {ει 
Γεεϊπιαφμῖηία: ν111 αἆ 1κ {ε[ᾳμἱοέχαναπι, 411 {ο- 
ημ5, απ { μηῖέα ρτοπιήσιε εέ ρατίθις αἆμιαπιε- 
ταζυτ, ε{ Ἱπιρατίδις, αη]γετίας ηωππετις ἀεπαγ]] {αρ- 

ΡεάΙαὈῖε πια]εαάίπεπι,. ΊΝαπι αὖ- υηϊίαίε οο]]εδεί 
αἆ ἆεοεπα ρτϊπαϊ παπιοτῖ, ααἱπομαρίπηία εί ααίπφιε 
εοπβοίμηξ: ταγ[απα Βί ραΓες ΠωπηθΓί 19 11. ΤΥ, Υ111: 

: αυϊπάεείπι οοπιροπηΐ, ἐπίβοππα ααἰπατ{ πωπ]εΓῖ: 
εί ααοά αἆ Ἱπιρατίαπα {ετίεπα αεε]πεί, ΠυππεΓας ΧΙ, 
εχ ἴς οοπΠί, αάάῑΠς ΧΙΙ αἆ χχνιτ: Ἠῖ εηπίπα 
ἀμοῦις πιαίπεπιατίοί οοπείππε ππεωπίέας Ιπίε-- 
να]]α αἆ «αηταπα αρία; ἆαπι ἀἱε[ίη 1]]ο, Ἆος {δπμήη 
ἀείοτίδαπέ, Τάεπι πάππεγας ΧΙ. πια]ερ]ςρπάο Π:, 
εχ νὶ ]]μς αμα ἀῑχίπιις {είγαξίγο. Ίναπι { 
ΡΙΙπιο αιαίΙΟΓ ΠΙΠΙΘΤΟΘ ΝΠΙΠΠΙΟΠΕΠΙ4ΗΕ {άπιας 
αμαίετ, ρτονεπίεηί 1Υ, ΥΙΙ1, ΧΙΙ, ΧΟΙ: 4µογαπι 
{παπα εἰ Χι,, ἵη ας οοπέϊπεπέαΓ ΟΠΊΠΕ5 «ΟΠ{Ο-- 
ΠΦΠΕΙΑΓΗΠΙ ΡΤοΡοτίίοπες: αιἱρρε αν1 {ε[αμιιοσεία. 



“ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΙΜΑΙΩ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ. τοι 

Β τἴ δεχαδύο ζὰν, Ὑ δε ή διπλάσια, Ὅ' δὲ τεοσάρων τετρωπλάσα᾽ τὰ ιβ, 

Ἡ) ὀκτὼ ἡμιόλια, Ὅ ὃ τεοσάρων τειπλάσια" ἅτοι ὃ οἱ λόγοι, τὸ διὰ Τεοστί- 
-ρῶν, κοὶ τὸ αἱ ούτε, καὶ τὸ 29 «φασῶν, κοὶ τὸ δὶς 219. πασῶν αἷει- 

έχεσν. Ἴσος γε µίώ ὕδιν ὁ Ὑ' τεοσιροίκοντα δυξν τετραγώνοις καὶ δυο 

χύδοις ὁμᾶ λαμβανομλῥοις τὸ ὸ ἓν καὶ πὲ τέοσαροι καὶ τὰ ὀκτὼ καὶ τὰ κζ, 

κώροι ὁὁ τετράφωνοι γήνονται σιωτε]έντε. Ὢρε πολὺ Ὁ ΠΠυλαγορρῆς 

Πλαπωνικίὼ τετρακτιὼ ποριιλωτέραν 13) τῇ αἱ )ἐσὰ καὶ τελειοτέρου. 

κ. ᾿Αλλὰ ο)ς εἰσογομῆῤαιο µεσύτησι ' ὑποκάμλύων ὀρθμήύ χώρας 
ο ῥδόντων, ἐδέησε µείζονας ὅρους λαθεν ὀψ τοῖς αὐτοῖς λόγοι καὶ λεκτέον 

ύνες εἰὼν Άτοι, Πρότερον δὲ «ἳδὶ Ἱ µεσυτήτων ὧν Ἡ Ὦ, ἴσῳ κά αριβ-- 
μὸν ὡᾠπρέχησω, ἴσω δὲ «ρεχομθῥίω, ἀριὸ μητικὴν οἱ νιὸ καλβσ Ἡ ὃ 

ζὐῤ µ Ὅ ἄκρων αὐὴ ὑαρέχεσων καὶ ὑπεεχιμθῥίω, ὑπενανήαν. Ὅεοι 
δὲ εσ Ὁ Ὦ ἀρθμηπεῖς, 5’, ᾱ 9, καὶ (9: τὸ  ὀνέα ᾧ ἴσῳ κν ἀριθ- 
μὸν  ἓξ ὑπεέχει, καὶ Ἡ ιβ λάπε) ὁ δὲ ὑπενανήας, 5’, ή, β τὰ }ὸ 
ὀκτὼ δυὰ μὸ ὃν σ΄ εωρέχεις τέτρσι δὲ Τ ιβ λέπετω, ὧν τὰ μῥ 

Ὁ δύο τῶν εξ, τὸ δὲ τέτ]αρα τῶν δώδεκα πειτημόριόν οι. Συμέρηκεν 
ὅω ὁν μὴὸ τῇ αἀειδμηπκῇ τῷ ὧν µὲρ τὸ µέσν ὑωρέχεῶαι ὁ αρ- 
έχευ, ὂν δὲ τῇ ἑπγενανήα τῷ αιπῳ μέρει Ἱ ἄκρων, τὸ Ὦ Ἀποδεν, τὸ δὲ 
ὑπεοιλλὸ' ὀκᾶ Ὦ 9 τὸ τεία τῇ µέσα πείτον ὅδι µέρος, ὀζαῦναι Ὁ τὰ 

Ο. 7. ὀκτὼ δυσὶ] δῖς Ἑ. Ὑυ]ρο, ὀκτὸ δύο, 

{ης αἆ ΧΙΙ ταίίοπε, ἀωρία αἆ Υ111, αωαάταρ]α αἆ 
τν: και αἆ Υ1ΙΙ {ε[αιΠα]τεταπαι ΡΓΟΡΟΓΕΙΟΠΕΠΙ {6- 
πεπί, αἆ 1ν εἱρίαπι. ἨΗῖς αυίεπα ταβοπίθας ΙΠίεΓ- 
γα]]α ἀῑαιε[ῄατοη., ἀϊδρεητε, ἀἱαραίοη, εί ἁπάϊαραίοι 
ςοπίπεπέυσ, Ίάεπι πµππετιις χι, οοπβςείταΓ ἆμοδιις 

αὐα Ροβεί ἐπί ἐεγππὶηίς ΠΜΠΠΕΓΟΓΗΠΙ, πιεάίις 
ααια]ῖ αιαπεθρίε αἱέεταπῃ εχίτεπιογαπ {αρεταί, 
οὗ αἰτετο {αρεταίατ; αγ{βηπείίεαπι νοςαπτ. Οῖ 
δῥεοπέγαγία εἴε, ἵπ ας {οεϊάεπι {εγπαϊηϊῖς ροβῖς, 
Ἱπέεγνα]]ογιπα εαάεπι εβ ρτοροτίίο αἆ εχίτεπια. 

Ρηπιὶς αὐαάταίς, 1 εί 1ν, αἆ ἆμος ρεῖπιος ουῦοβ 
γταΙ εί ΧΧΥΙΙ αἀάῑεῖ,. Όιο εβιείεωτ, Ρ]αϊοπίσαπι 
τε(γαέχγΏ πιυ]ίο εΠε Ῥγιηαροτία εί ρε[εξίογεπι 
εί Ιοευρ]είίογεπῃ, 

ΧΥ. θεά επ Β, ᾳμος ρο/[απηις, πωπηετί {ρ8- 
Όμπι ποη ἆεητ /πεάιείαέδης Ομ νοςαης, αι ἵῃ 
επ ρτοροβίαπι Ἱπιτοάμουπέως, πεοε[ε Εαῑς πια- 
Ίοχες {εγπιίπος Ιάεπα ἵη ρτορογειοπίθως {πιεΓε: 
αιἱ γετο 1 Ππε, ἀῑσεπάμπα εί. Ῥτίας αωίεπη ἀῑςε- 
τη ἄε 1ρῇς πιεάιειαεθιθ, Ἡατυπι πα ε, ἵη 

ΤΓειπαϊπί ατιεππαξεῖσαε {απί ντ. ΙΧ, ΧΙΙ: παπι ΙΧ 
ελἀεπι αααηέίίε εχοεάιηῖ {επατῖαπα, εἰ ἀε[είαπί 
α ἁποάεηατίο. δλεοπ(γαγ{ τεγπιϊπ] {απ Υ1, Υ111, 
ΧΙΙ: οἁοηαγίας {επατίαπα Ῥϊπατίο {αρεταε, αμαίε- 
ηβτῖο {αρεγαέατ 2 ἀμοάεεῖπι: {εά εἰ Ὀἰπατίας {εηᾶ- 
τῇ, εί αυλίεγματίας ἀμοάεπαγίϊ ε[ῖ ἐτίεῃ5. Έτσο ἵπ 
αγ Πιείίεα πιεάϊας (εγππίπας εχοεάϊς εχοεάίευταιε 
εαιια]ϊ αιαπεϊ(αίε: π [δευπίγαγία αιίεπα, ελἀετι 
Ρατίε εχίτεπιοταπῃ, αἰέετυπῃ {άρετας, αὐ αἱίετο αὓ-- 
εί: 1]]ις επῖπι {εγπίο ππεά1ῖ εἰ (τῖεῃς, Ἠϊς ἆπο εἰ 



τος Πιο το οκ ο. 

ὃ- κ τὸ β, τό ἄπρων ἑχάτερον ἑκατέρου λεν ὑπενανήα κέκλητα|- 
Ταὐτίω δὲ αἁρμονικὶιὺ ὀνομάζουσω, ὅτι ποῖς ὃροις τὰ «Ὁβὂτα σύµφωνα 
παρέχετω, τῷ μὺ µεγίσῳ «πθὺς τὸν ἐλάχιυν τὸ Ἀ{9 πασῶν τῷ δὲ 
µεγίσω «σεὺς τὸν μέσον τὸ λ]9 “έντε, τὰ δὲ µέσω «φθὸς τὸν ἐλάχισον 
τὸ ΑΦ τεασάθων ὅτι τῇ µεγίσε Ἱ ὅρων κ νήτίω π]εμθε, τὸ δὲ έλα- 
χίσυ χα» πατίω, ὁ µέσος γίνε) ὁ κ µέσίω, «σὺ μὲν τὸν µέγίςον 
τὸ α[9, «έντε ποιῄσαν, «φοθὺς δὲ τὸν ἐλάχίσον τὸ Α[9ὶ τευσάρων ὥςε Ὑί- 
νεῶῷ α) τὸ ὀκτὼ κὉ τὸ µέσίω, τὸ δὲ δώδεκα, κ νήτίω, τὸ δὲ ἓξ κο’ 
ὑσατίυ. 

5’. Τὸν δὲ τοόπον ᾧ λαμθάνασν τὰς εἰρημένας μεσύτηᾶς, ἁπλιῶς καὶ 
σιφῶς Ἐὔδωρος Ἀποδείκνυση΄ 'σιόπἀ δὲ «πρότερον οχι τῆς αριὸ μηπκῇς. 
Αν ὸ ὀκλεὶς τὰς ἄκρους λοίοης ἑχατέρου τὸ Άμίσυ µέρος, κ) σωω9ῇς, 
ὁ συή]ε)εὶς ἔσαι µέσος ἔν τε τοῖς διπλασίοις κ) τοῖς πειπλασίοις ὁμοίως. ᾿Επὶ 
ὃ Ὁ ὑπεναίίας, ὂν Ὦ τοῖ διπλασίοις ἂν τὰς ἄκρες ὀκλεῖς, ἕ Ὦ ἐλάτ]ονος 

ὴ / ον «ΝΔ / 4 ς « / ἡ / /{ ο δι ο τὸ αείτον, τᾶ  µέίζονος τὸ ἥμισυ λάβης, ὁ συή]έεὶς γίνε) µέσος ἐν 3 ποῖν 
φειπλασίοις ἀνάπαλω, τὸ ὮὮ ἐλάτ]ονος ἥμισυ δὲ λαβθέν, τῇ δὲ μείζονος 

ο Ημ αυ. κ) / ος τμ ντ / / λ 
τειτογ᾽ ο 29 συ]ε]εις τω. νε) µέσος εσυ 29 ὂν τέιπλασίιω λογω πο 

σ΄ ἐλάχισυς ὄρος, τὸ δὲ μ µέγευ" ἂν ὅω Ἡ ς΄ τὸ ἥμισυ λαβὼν τὰ 
σεία, ὃ Ἱ ὀκτὼ κὶ δέχα, τὸ τούτον τὸ σ’, συνθῆς, ἕξεις τὸ ὀννέα ᾧ απα 

/ ων 3 ει ον ή .! λ « / 
μέρει τῶν ἄκρων ὑπεέχοντα καὶ ὑπεεγόμλμα.  Οὗτως μὺ αἱ µεσότητες 

Ἐ, 3. τὸ διὰ πέντε ποιοῦσαν---τεσσάρων] Ὑυἱςο, τὸν διὰ πέντε ποιοῦσα, πρὸς δὲ τὸν ἐλώχισον, διὰ τεσσώρων, ῬΕΙΤΙΜΙΩ τὸ 
εβ εχ Ἑ.. ποιῦσαν εχ Β. Ε. Ψεπεῖ. Όχοπ. ροβτεπιαπα τὸ αἀάϊίαπη εχ Ε, Όχοπ. 

αυαίμος {απέ εχέγεπιογιπῃ ἐτ]εηίεδ: πηάε ΠΟΠΙΕΠ 
Γαδεομέγατία Ἱπνεηῖε Ἐθάεπι ῥαγποπίεα ἀῑεΙεατ. 
αιοά ργίπιας οοπ{οπαηεῖας {115 (εγπι]ηῖς εχρτπιαί; 
τηαχίπιο αἆ παϊπίπαιΠη, ἀἱδραίοι: πιαχίπιο αἆ πιε- 
ἀΐωπι, ἀϊαρεπίε: πιεάϊο αἆ παἰπίπιαπι, ἀἰαίε[ατοη : 
µε { πιαχίπιαπα εεγπηπῖπαπα αἆ πείεη, ππἰηίππαπα αἱι-- 
τεπι αἆ Ἠγραίεη οο]]οσς», ππεά(ις ππεία οὑηραί : 
εἰ Ίο επι πιαχίππο ἀἰαρεηίε, «πι ππἰπίπιο ἀἷδ- 
τεῄατοη {οπεί; Ιέλαιε ΥΙ1Ι αἆ ππείεη, ΧΙΙ αἆ πείεη, 
ΥΙ αἲ Πγραίεη Ρρετεῖπεῦδιηξ, 

ΧΥΠ. Μοάαπι ροΓτο Πα]α[πιοάί πιεάείαέες ἵη-- 
νεπἰεπάί απιρ]ιείτετ ετ αθρο κωα- Ἐιάοτυς (ταάἰάΙε. 

Ι]άαιε ρτῖας ἵπ αγῤηηρέεα οοπΠἀετεπιΗς. οἱ εκ- 
Ροηᾗς ΕΧίΓεπιοδ, εἲ Ἠογυπι {επιίῇε «οπ] 
αι οά οοΏΒέ, πιεάϊας επί, πνε ἀωμρ]α Πέ νε επἴρ]α 
εχίτεπιοαπι ταξίο. Ίαπι ἵη [ηευπέγαγία, {1 εχῖτε- 
πιογαπα ἀπρία Πε τατῖο, ἵτιεπίε παϊποσῖς «μπα {ε- 
παῖΠε πια]οτί «οπιροβίο πιεάίωπι ἱπγεπίε: ἵῃ 
επἰρ]α, οοπέγα, πηὶποτίς {επιῖϐ19 ουπῃ πια]οσίς Ετίεῃ- 
{ε πιεάίαπι οοπΠείεητε. ΒΙΠί εηῖπι Ξεγπιϊηῖ ΡΓΟΡΟΙ- 
Ποπῖς εεἱρ]α: εχίτεπαί ν1 εἴ ΧνΙΙΙ: εἴδο πηϊηίπηϊ 
{επιί{ῇ5 111, πιαχἰπαί (τίεης ΥΙ οοπ]απραπέυς, ἘΧ- 
ΠΠεί ΙΧ, πιεάία5, αἱ εαάεπι ραττε εχίτεπποζπα 
εἴ εχοεάε εί εχοεάϊίτωτ. ος εἴρο πιοάο πιεάῖθ- 



π κοὰ 

με μα ο ο τν τοτε ον ον νι μις 

ον ννμοος 

--- 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΜΑΙΩ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ. 193 

1919 λαμβανοτα. Δὲ δὲ αὐτὰς ὀκέι παρεντάξου, κ) ἀναπληρώσαι τὰ διπλά - 
σα καὶ Τόπλάσια Ἀ]αςήματα. Τῶν δὲ ὀκκειμ]ῥων δριὸμῖν οἱ μθὸ 
Θὐδὲ ὅλως μετιξὺ χώραν ἔχεαν, οἱ δὲ ἐχ ἰχφοίώ' αὐξοίιες ου αὐτὲς, 

αἴ αὐθὴδ λόφων Ἀ]αμλρόντων, ὑπιδυχὰς π/οᾶσν Ἀρκούσας ταῖς εἴρη- 
/ / λ ο αν οἵ /  νθ ω ος λ λο / 

μᾗῥως µεστηασ. Κα «ρῶπν μὸῥ ἐλάχιυ αντὶ τῷ ἑνὸς τὰ εξ ντες, 
Ε ο « / λ 2 ε ε . 

ἐπὲ «θῶτος ἡμισὺ τε κα τβίτον ἔχει µέρος, ἅπανα, ἑξαπλασίες τοὺς 
ς ᾽ ς ς : / 

ὑπουτεταγμόῥους ἐποίησων, ὡς ἰπυγέγροσῖαι, δεχομηῤες τὰς µεσότητας 
2 λ ω ' 2 μις / 

ἀμφοτέρας καὶ τοῖς Φπλασίοις Ἀ]ασήμασν. Εἰρηχότος δὲ τῷ Πλάτωνος, 
ς λ ε] λ 2.” / 2 

6 Ἡμιολίων δὲ Αα σοίσεων καὶ «πιτείτων καὶ ἔπογδόων γνομβῤων, ὂκ 

ὁ πούτων δεσμών ὂν πεῖς «εόὢεν αφ σοίσεσι τὸ τῷ ἐπογδόα λ]όσή- 
ἡ Φ) }/ : τν ν. ς 

ἅ ματ τὸ ὀππρατι πάντα σωωεπλήρου, λείπων αὐτ] ἑχάσου μόρκον' 
ἅ τῆς δὲ τῇ µορίώ παύτης Ἀ]θασως λειφλείσης αριμᾶ «οεὺς ἀειὸ-- 

Ν ) «/ λ / λ / Ν / λ λ 2 
μον ἐχούσης τοὺς ὅρους 6 Χο ν καὶ σ, «Ὁεὺς γ καὶ µ καὶ σ᾿ 

α[ ταὐτίω τὼ λέξιν ἱωαγχάζοντο πάλιν τοὺς αριθ μοὺς ἐπανάγειν κο 
ω 2 ν 2 ο ε ο 

µείζονας πποιέν. Ἔδει μὴν 1 ἐφεξῆς ἐπόγδοα Ὑίνεῷαι δύο τῆς δὲ 
ες» / / ο ψ κ ’ / »/ / / ) 
ἐξαδος ἔτε αὐτο)εν ἔπόγδοον ἐχούσης, εἴτε τέµνοιτο, κερματιζοµένων εἰ 

μόρια Ὅ μονάδων, δυσ)εωρήτα τῆς µαφήσεως ἐσομένης, αὐτὸ τὸ «θὰ γ- 
µα τὸν “Οολυπλασασμὸν Ἰππηγόρωσεω, ὥασερ ἐν ἁθμονικῇ μµεταρολῇ 

Α. δ. ἀμφοτέρας καὶ τοῖς διπλασίοι] Αρρατεί Πιρρ]επάπτη ΕΕ, ἀμφοτέρας τοῖς τε τριπλασίοις καὶ τοῖς διπλασίοις ὃτο. 
ας ἴα]ε απῖὰ νο]αῖί Ταηπος. αἀάεηβ τριπλασί». 

Β. 2. συνεπλήρου----τῆς δὲ] Ίια Τατπεῦ. ᾳποσαπ αΏϊ ραγπι οοπ{επίππξ, Ναπι Α]ά, Βα{. Β. Ἑ. συνεπλήρον τὸ 
λεῖπον, ὃτο, Ίἴεπι Ἁγ]. πίᾷ αιιοἆ συνεπληροῦτο Ἠαδει. Ὑπ]ρο, συνεπληροῦτο, λείπων αὐτῶν ἑκώσου µόριον τῆς τὴ 
µορίον ὅτο. αποά ΒΙερΏ. εχ εἀῖς Ῥ]αϊοπῖς {απιπί ΗἨθτῖ, αο ἀεῖοτίας εβ ποβτα Ιεξοπα, Ἰϊοεί πε απο 
αα]άεπα {παπι οπηπίπο Ρτοπαποῖατε ααῃΏπα, Οείεταπῃ, δὲ αἀάτάϊ εκ Τατπεὺ. εἰ Όχοῃ. 

ταΐες Ἱηνεπίμηευτ, Όροτιεῦας Ρροττο ϱα Ἱπίετί {[2[Γωεγέία, εἰ [ε[(μἱοξίανα εκ/11[[εηή, εχ δὲν εὔηβά-- 
{ωρτα εχροβεί6 πιππετίς, ετ ἁπρ]ογαπι ας ἐπίρ]ογαπα 
ἱπίεγνα]]α 16 εχρ]ετ. Αταιί εοτΙπῃ ΠΠΙΕΓΟΓΗΠΙ 
αιἰάλαι πυ]]απι οπιηίπο Ἠαδεπε Ιπτεγςαρεάίπεπι, 
αμ]άλπι που {αἱ απιρίαπι. ἸΤρίεατ πια]ηρ]ίσαπε 
εος ἴἴα, αέ {ραεῖα πιοάἰεέαείρις τεοἰρίεπάἰς Παβεαπέ 
{ιβπεΙεηεῖα, «ας ἀῑκίππως. Ῥτίπιυπι Ίοσο απίεαεῖς 
ππἰηίπηαπη Ροηαπέ {επατίωπῃ, αιοά 5 {εππϊ[εα «τῖ- 
εηίεππαιε Ἠαδεί ρτίπιής: ας ρτοῖπάε τε]ῖαιιος οπι- 
ηες ου! {εαυμηίυτ, {ε[ουρ]ος Ροπµηί, ποιτ εχ ἆς- 
{εΠρίῖοπε αρΡροΠΏι αΡρατες; υίταίαιε επίπι Πιθ- 
ἀῑειαίες ἀιρ]ίοῖδις Ιπεεινα]ίς τεοἱρίωπε. Όιι 
ἀμίεπι ἀῑχιει Ῥ]αϊο; 7ατα εἶὔα {πίεγυα]]α [ε[φέῤία, 

δίδις {π ῥγίογίδς ἡμέεγυαἰἰἠς οπαμέα {2[(Φηεγέία {ε[- 
Φιιοέ]αυ15 εοηβἠευ {έν εἰ η{είφε ῥαγ{{είατη γε φεης. 
ες ῥᾳγ{ειία ΓΠέεΥ/ ή αι μηπέωσι Γαεἰέ γαἲίο-- 
πεῖα Φε ϱ/} πεγί ο ΠΙΗΠΠΕΥΙΗΗ 1 {εΥ7ΗήΠ{ [4 
οΕΙΥ1 εἰ «ΟΧΙ1ΙΙ: οὗ Γπες εἴρο Ρ]αϊοηπῖς νετοα 
εοαόϊ {αηῖ ΠΙΠΙεΤΟΦ ἀἆεπιο αµβφετε. Όροτίεραι 
επίπι «οππεηῖεΓ ἀείποερς Ροίὲ {επατίαπι ροπὶ 
ἆμος {ε[ᾳμϊοξχανος : αἲ πεαµε οξχαναπι ΡαΓίεΠι 
παύοί {επατίας, εί { Ιπ {εγαρι]ος αη]ξαίες οοπιπη]- 
Ώμετε γε]ῖ5, ρετρ]εκιππια {αίυτα Πί οοπίεπιρ]α{ο. 
Πῖς ε{ρο Πρία τε πια]αρςαπάϊ αἀπιρεπάμτη ααχί- 
Πνπα ἀῑσταγΊες αἱ, (αηαυαπα ἵη Πατπιοπίοα πιαία- 



το, υἹκσιοπτις Αα Ρρκοα 

τᾷ α|α γράμματος ὅλι σαυεπτενοµένη τῷ «Φβότῳ τἴν ἀριθμμ. Ὁ Ὦ 
ὅἷω Ἐὔδωρος ἐπαχοληθήσας Κράντορι, «πρῶτον ἔλαίοε τὸν τπδ’, ὃς γί- 
γετοι τῇ ἓξ οχι τὰ ἔδ' πολλαπλασιαῷ-έντος ἐπηγάγετο δὲ αὐτὲς ὁ τἴό 
ἔδ' ἀριδμὸς, ἐπόγδοον ἔχων τὸν η, «φθὺς τὸν «8. Τα δὲ «πὸ τὰ 
Πλάτωνος λεομένοις συμφωνότερόν ὅδυ ὑποέῷ-αι τὸ ἥμισυ τούτη 9 
τὸ λᾶμμα τὸν τ ἐπογδόων ἕξὰ λόγον ὂν αριθ μοῖς, ἃς ὁ Πλάτων ἔρηκεν 
σ΄ καὶ ν καὶ σ’, απθὺς τεία ὃ µ' κὶ σ΄ Ἵ' ἑκφτὸν ὀνενηκοζμδύο ποώτων 

πλεμέων. Αν δὲ ὁ πούτι Φιπλάσος τε] πεῶτος, ἔσαι τὸ λᾶμμα 

λόγον μὲν ἔχον τὸν αὐτὸν, ἀριθμὸν δὲ Ὑ. διπλάσιο ὃν έχει τὸ ΦΙΦ «σθὺς 
Ν 3 ο ς 2 ο” 

υπὸ” γόεται ο ήπειτα, τῶν Ὦ ἑχοτὸν ὀνενηκονταδύο, τὸ σνς Ἕ ἃὲ 
τπὸ, τὸ ΦΙΦ. Καὶ 6ὔχ ἄλοος ἡ οι τᾶτον ἀναφωγὴ τὸν ἀριθμὸν, 

Ἀλλὰ καὶ τοῖς «ἳθὶ τὸν Κράντορα «ἴδαογῆσα τὸ οὔλογο' τὸ } ἔδ', καὶ 
χώοος Ὅδν Ἀπὸ «πρώτα τετέαώνΕ, χοὶ τετράγωνος Ὑπὸ πρώτα κύρου' 
λυόμημος δὲ οὐ τὸν γ΄ πσεῶτον ὄντι «ξιοσὸν, καὶ “σρώτον τίγωνον, κοὶ 
πεῶτον τέλειον ὄντα ὶ ἡμιόλιον, ἑκοτὸν ὀνενηκοντιδύο «Φεποίηκεν, ἔχοντα 

λ ὴ νο ε / κο] αὐτὸν ἐπόγδοον, ὡς δείζομΏν. 
(ζ’. Πρότερον δὲ ἡ τὸ λᾶμμά ὅσι, καὶ πς ἡ Ἀ]όνοια τῷ Τλάτωνος, 

μᾶλλον κοτόψεῶε, τῶν εἰωθότων ὂν ταῖς Πυδοφοεικαῖς αολαῖς λέγεσ- 
« 2 ἂν 5 ω ς 

Φα| βραχέως ὑπομνηῶέντε,. Ἔσι }ὸ Ἀ]άσημα, ὃν µελῳδία πᾶν τὸ 
«ξιεχόμημον ὑπὸ δυοῦν Φθόγίων ἀνομοίων τῇ ποὶσἁ Ὑ δὲ α]οσημάπων ἓν 

Ο, 6. πρὸς τὸν ο] Χγ]απάετ εχοϊἀϊπε ριίαί, κα) ὧτος τὸν πα, Ἰάἆᾳαε ἵΏ νετίοπε αάάΙί : αποᾶ επι {αοῖί Τατπεῦ. 
΄ 1π Ταηποῖ. αἀάϊξως, κα) ὃ ος πρὸς τὸν πα’. 

ο... ιο πππ πππ ν Ἕο ς 

Ποπε, {εεμπάωπι ρτ]παὶ ππιεΓῖ ΙΠπογεπιεπέΙπῃ Ξοί2 
2υρετείιτ ἀείετρεο. Ἐάοτας Ἱέαηιε ΟΓΑΠἴΟΓεΠΙ 

ο {εευίτας, ῬΡππιαπι ΠυππεταπΙ ρο[αῖξ «ςςΙΧΧΧΙΥ, 
αυἱ Πε, ν1 ἵπ 1ΧΙν πιυ]ῖρ]σαεί: Ῥπς εος Ιπάιχ- 
ἴς, φιοά ππ]ετις Ε.ΧΙΥ Ἠαδεί {ε(αμοέχαναπα 1ΗΧΧΙ1, 
ἥσιε τυγίας Ἠμης ΕΧΧΧΙ. Ἡς νετο, αμα α Β]αΐοπε 
ἀίουπίατ, πιαρίς οοποΙηῖε, αξ ἁἰπιιάϊαπι ΡοΠαπηυ5. 
ἸΝαπι {4 οΧΕΙΙ ΡΓίπιο Ίουο Ροπᾶπιμς, {είηια [ει 
ἀείεξτας ροβ {είᾳαιοόχανος ετῖε Ίπίετ πηπεΓος αῦ 
εο Ροῇβίος «Ο1.Υ1 εί «ΟΧΙΗ11. δἱ νετο Πλας ἆι- 
Ρ]α9 «ΕΟΙ.ΧΧΧΙΝΥ Ριίπιο Ίοοο Ροπαξς, εύηγια εἂ- 
ἀεπῃ ταῖοπε αἶάεπι, {εά ἁπρ]απι ΑΠΠΕΠ ΠΗΠΙΕΓΟ 
εβεἰείαΓ: παπῃ α{ ΏΧΤΙ αἆ ΟςΟςΙΧΧΧΙΥ. Ἱα είίαπι 
ος Υ1 αἆ «ΧΕΙΙ, ΡτοροΓίίοπεπῃ {ετναπί {είααϊέες- 

εαπι. Άεαιε αὈίατάα εἴε αἆ Ἠμης ΠΙΠΙΕΓΙΠΙ 6- 
ἁπξμο; αἴαιε αἀεο εἴῖαπι Οταπίοτῖς {επζεπίῖα» ΓΑ- 
εἴοπεπι αἀΐετι. ΊΝαπι Ίχιν επι ουδας εβ ρηϊπιί 
αιαάταεϊ, ἔαπα αιαάατας Ρτϊποί ουδ: Ἱααε πι]- 
εἱρ]ίσαπς ἑεγηατίμπα, αἱ ἰπίετ ἵππρατες, Ιπίες ἐτ]- 
απρι]ος, ἵπέετ {ε[ᾳαἱρ]ο5 ας ρετ[εξῖος εἴε ριίπιυς, 
οχοΙΙ ρἱρηίε, πωππεγαπι αἱ ο Τρία βαμπα Π9ἱ {ε[- 
ααἱοᾷχανιπι παδεῖ, ί οεπάεπαις. 

ΧγΠΠ. Ῥπιο αιίεπι είπα αιἱἁ Πε, εξ [εῃ- 
εεηείαπι Ῥ]αοπῖς πιασίς ρεΓ[ρὶεϊεεῖς, { εα ραιεῖς 
ἵῃ πιεπιοτίαπα νοὺῖς τεάϊσαπέυς, αι ἵπ Ῥ Ὁ- 
τοῖς βςμο]ῖς αΠο]επε ἀῑ[ετι. Τη «απτα ἐπίεγυαίωπα 
οσα, αιϊάφμἷάἁ οοπεϊπείατ {αῦ ἁμοῦδιςφ {οηίς 
ἱπασια]ί ἕεποτε ἀῑβετεπεῖδις. Ἠοτυπα ἅπωπι εἰε 

ο πο πο”... 

παπι πο ο π πο ασ στ ου πο. πο ο. ”-- 

ως νο. Ἠµ ο ὁο 
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ὁ χΦλούμΏνθ’ τόνος, ᾧ τὸ αἱ πέντε μεζόν οι τὰ αἱ τευγάών. 

Τῶτον οἱ μῥ ἁρμονικοὶ δίχε τεμνόμἆμον οἴοται δύο αἱ σήματα πγοιέν, 

ὧν ἑχότερον ἡμιτόνιο χαλοῦσω: οἱ δὲ Πυ)αγορικοὶ τιὺ μὸῥ εἰς ἴσα 

πομἱὼ ἀπέγνωσαν αωπό, δὲ τμημάτων ἀνίσων ὄντων λέμμα τὸ 

ἔλατο ὀνομάζουσν, ὅτ τού ἡμίσως Ἀπολείπει δὸ καὶ Ἡν συμφωνιών 

τὶὺ αἱ τεοάεων, οἱ μλῥ δυοῖν τόνων κο ἡμιτονίου πφοῄση, οἱ δὲ δυοῖν 
κοὶ λείμματος ἹΜαρτυρᾶν δὲ δυκᾶ τοῖς μλὺ ἁρμονικοῖς ἡ αἰῶήσις, τοῖς 

δὲ μαφηματικοῖς ἡ Ὑποδειξις, Ἡς ποιοῦτος ὁ τρόπος δαν. ᾿Ελήφδη αἱ 
«Ἡν ὀργόνων εωρή)ὸ, ὅτι τὸ μῥ 29 πυασῶν τὸν διπλάσιο λόγον έχει, 
τὸ δὲ ο «Ὄέντε τὸν ἡμίόλιον, τὸ 3 Ἀ]ὰ τεοσάρων τὸν ὀήηειτον, ὁ δὲ 

τόνος τὸν ἐπόγδοον. Ἔξεςι δὲ καὶ νιῷ βασωίσαι τὸ αληλὲς, ἢ βάρη δυοῖν 
ἄνισα ποεδῶν «ξαρτήσωνᾶ», Ἡ δυοῖν ἰσοκοίλων αὐλῶν τὸν ἕτερον μήκει 
Φπλάσιον τῷ ἑτέρου ποήσονα, τό μλὺ 3 αὐλῶν ὁ μείζων βαρύτερον 
Φ)έγξετωι, ὡς ὑπγάτη «σεὺς νήτω' αἩό δὲ χορδῶν ἡ τὰ δπλασίῳ χοῖα- 

τευομ]νη βάθει, τῆς ἑτέρας ὀξύτερον, ὡς νήτη «φεὸς ἑωατίω τῶτο ο] 
ζὰὶ αἱ) πωσῶν. Ὁμοίως ὃ καὶ τεία «οεὺς δύο ληθθέντα μήκη κ) βάρη, 
τὸ αἱ πέντε ποιήσἁ κ Τέοσαροι «Φθὺς πεία, τὸ αἱΦ τεβσάρων ὧν τῶτο 
μῤ ὀἨπειτον ἔχει λόγον, ὀκενο δὲ ἡμιόλιο. ᾿ἜἘὰν Ὦ ὡς ὀννέα «πθὸς 
ὀκτὼ γήνητωι Ἱ. βωρῶν Ἡ τῶν μηκῶν ἡ ἀνισότης ποιήσἁ Ἀ]όσημο τονιαάτον 
οὐ σύμφωνο ὸλλὼ ἐμμελὲς, ὡς εἰπᾶν, ἐμ6ραχυ τὰ τὰς ΦΦόγίες, ἂν 
οἰνὰ µέρος χρουδ)ὧσι, “σαρέχει ἠδὺ Φωνομῶτας καὶ «φθθσίωές ἂν δὲ 

19 αυ {πμ ἀῑεῖξατ, απο ΟµΙπέα Ουατίαπα {αρεγαξ. 
ἨΗαπο {οπαπῃ Παγπιοη]οί ἵπ ραττες ἀῑνίάϊ ααώα]ες 
Ρυίαηί ροῇε, «μαγαπα υίταπ]αιε ]επιοπίωη αβ- 
Ρε]]απε: Ῥγιαροτεί, ἀείρεταία ἵπ αεηπα]ες ρατίες 
{εξῆοπε, πιίπας {εσπιεπίοτυπῃ εις Ιείημα νοςαητ, 
αποά ἁπιίάίαπα {οπί πση Ἱπαρί]εαε. Ίελααε ΙΙ ἁῑα- 
τεῄατοη ἁποτιπα Εοπογωπι εἴ {επ (οπἱ {απιτηα ἆε- 
Απίαπε; Π εοεάεπι ἔοποσαπα εἴ Πεϊπιππαες. Γεί- 
απιοπῖωπα {εττο νιάεεατ Πατπιοπίςίς {εΠ{Η5, πια- 
Ὀνεπιαί]είς ἀεπιοπβτατίο, Ἐες ἴελ Παῦες. βυπαέυπα 
Άος εί, εἰ ἵπ Ιπβταππεπεῖς οὈίεγναιυτη, ἀϊαραίοῃ 
ἀπρ]α οοπίατο ρτορογίίοπε, ἀϊαρεπες {ε[ααίεετα, 
ἀϊλιεβατον {είααἰτετεία, ἔοπαπα {ε[αυϊοξανα, 1ά- 
αυε εχρ]οτατε ετἰαπίπυπα Ἰσεί, { αυέ ἀπο ΡροπάεΓα 

ΥΟΙ,. Υ. 

Ρτορογίῖοπε ἀμρ]ᾳ αε πετνῖς {α{ρεπάαπειτ ἆμοδις, 
αυς ἆε ἁμαδιας α.α ια]! σαν ]ταῖε ΗΌΙ]9 αἰεεταπι ἁαρία 
α]τετῖας Ιοπρ]εμάίπε Ελεῖα: πια]ος επίπι εἰδία ρτα- 
νίοτεπα {οπαπα εἀεῖ, αυα]ῖς Ἠγραϊτες αἆ πείεη: ἆε 
Πάϊδις αυ ἀαρίο Ιπίεπάϊεας Ροπάείε, αουεῖας 
αὐ απ αἰτεΓα {οπαδίε, ας πεῖε αἆ Ἠγραίέπ: ἰὰ αι- 
τεπι εῇὶ ἀαραίοῃ. Ῥοάεπι πιοἆο Π (τία αἁ ἆπο {ι- 
πιαηέατ Ροπάετα, αμα εἴ {ε(ᾳιέρ]α ταξῖο, ἀϊαρεηίε 
τεάάεπε; εε { αυαίαος αἆ ἵτία, αὖπξ εβ [ε[αυῖτετ- 
εἶα, ἀατε[ατοπ. Ὠυοά { εα ἱπαρφια]]έας Ἰοπρῖτι- 
ἀϊπαπι αμέ ροπάεταπα Ειετῖε, αμα εβ πονεπι αἆ 
οέλο, Ιπτεγνα]]απα {οπῖ Πεί, ποπ οοπ{οπαηπίθιις {ο- 
πίς; {εὰ ποπηϊΒΙ] ἔαππεπ Ἠαῦεῃς πιοάμ]ατίοπί5, αυᾱ- 
τεηυς {οπί {εοτβπι εἀῑεί (ανα εἴ Ἰαςυπάω {οΏλης, 



ιοό πασών ώα ρα ο 

ὁμοῦ, τροὺ καὶ λνπηρόν ὂν δὲ πιῖ συµφωνίαις κῶν ὁμᾶ κρούωνται, 
κἂν ὀναλλαξ, ἡδέως «φθοσίεται Ἡ συήχησν ἡ αἰῶησί. Οὐ μἰὼ δλλὰ 
χοὶ 9 λόγα πῶτο δερωύεσν. Ἐν μὺ 9λ ἁεμονία, τὸ αἱὶ “ασῶν 
ἐκ τε τὰ Αα] πέντε σὐγκεί) καὶ τὰ αἱ τεοσάρων ὀν δὲ δριθ μοῖς, τὸ 
ῥΙπλάσιον ἐκ τε τῇ ἡμιολία καὶ τὰ ο)λητείτα τὸ γλ) δώδειφ, τῶν μὲν 

ἐνέα ζὼν οήπειτι, τῶν ὃ ὀκτὼ ἡμιόλια, τῶν δὲ 5 διπλάσια σιώ- 

Ἴετος οἷω ὁ τού διπλασία λόγος Ὅοὶν ὂκ τού ἡμιολίΏ κοὶ τὰ ολιείτε, 

χαδαπξ ὁ τὰ αἱ πσασῶν, ὂκ τὸ α9 πέντε, κοὶ τού αλ] τεοσαρων' 
δλλὸ καχεῖ τὸ α]Φ «έντε τὸ Ὁλ]ς. τεοσάθων τόνῳ, καγζαῦνα. τὸ ἡμιόλιον 
το) ολιτείτη τὰ ἐπογδόω μέζόν ὅοι, Φαίνεται τοίνικω ὃτι τὸ διὼ πασῶν 
τὸν ἁπλάσον λόγον ἔχει, κοὶ τὸ διὼ “πέντε τὸν ἡμιόλιον, κοὶ τὸ διὰ 
τεοσάεων } οήπειτον, κοὶ ὁ τόνος Ὑ. ἐπόγδοον. σοι 

ή. ᾿Αποδεδειγμηῤε 3 τούτη, σκοπῶμΏρ εἰ δἱγα τέμνεῶαι πέφυκε τὸ 

ἐπόγδοον εἰ }ὸ μὴ πσέφυκεν, 6ὐδὲ ὁ τόνο. ᾿Ἐπεὶ ὃ πεῶτον Ἡ ἐπόγδοον 
λόγον ὁ 3 κ) ὁ ή ποῶντες, ἐ)εν διάσημα. μέσον ἔχεα, Φπλασαῶέντων 

ὃ ἀμφοτέρων, ὁ παρεμπίβων μέαξὺ, δύο ποιέῖ λ]ασήματα δῆλον ὅτι, 
τούτων ὮὮ ἴσων ὄντων, δίγα τέµνετα| τὸ ἐπόγδοον. ᾿Αλλὰ μἱὼ πλάσια 
γε), Ἡ Ὦ ο” τὸ π καὶ ἕ, Ἱ ὃ ὀκτὼ πὸὶ σ' καὶ δέκα δέχον) ὃ ἅτοι µε- 
ζξὺ τὸ αζ’, ὃ γίνε) Ἡ. δασηµάτων, τὸ Ἑ, µεῖζον, τὸ ὃ, ἔλατ]ον' ἔπι ὴὸ τὸ 
Ὦ «φεότερον ἐφεπαχαιδέχσ]ου, τὸ Ὁ δεύτερον ἐφεκκομδέχάιου. Εΐς ἄγισα 

Β. 5. τραχὺ] δὶς Β. Ε. Ψεπεί. εἰ Χγ]απάτϊ γετῃο, Ὑμ]ρο, παχύ. 

Ππια] αωίεπα, αἴρετε εί πιο]είε: ἵηπ οοπ[οπαΠεῖς 
Ίγε αἱιετηῖς, νε Ππιι] πετνῖ ρυµεπέωτ, {ααγίτες 
{επίαῖ αοοἰά{έ {οποζαπι «οποεηέω5. Ομἱπειίαπι τα- 
Ποηίδις Ἆος ἀεπιοπίεαπε. ΊΝαπι μέ πι. Ἠαγπιοπία 
ε ἀϊαρεπίε εί ἀϊαιείρτοη οοπβρᾳίωΓ ἀϊαραίοη, Ιτδ ἴπ 
ημπιετίς ἀμρ]α ταζῖο εχ {ε[ᾳμἱα]ίετα εἰ [ε[αμἱεεγῖα: 
αιἱρρε χι αἆ 1κ {ε[ααἱτετίαπι, αἆ Υ 111 {είᾳαίρ]ασ 
τατίοηεπη οδέίπεηε, αἆ νι ἀαρ]απι. Οοπιρο[ία ε- 
ο ε[ὶ ἁιρ]α ταξίο ε {ε[αυἱα]εετα εἰ {ε[ααἰτετίῖα, Πς- 
υέ ἀϊαραίοη ε ἀϊαρεπίε εἰ ἀῑαιεβῄατοηπ. βεὰ υξ Πίο 
ἀϊαρεηίε ἴοπο απηρ]ίμς Ἠαδεί αὐλπι ἀῑαιε[ατοη, 
τ5Ι {ε[ᾳαἱα]έετα {ε[ᾳμἱοέχανο {είαΙτετείαπα εκοεᾶ[ε, 
Αρρατεί εΓρο ἀϊαραίοη ἁπρ], ἀϊαρεπίε {ε(ᾳαία]ζεα, 

ἀἰατε[ατοη {είααἱεεγεῖα, {οπιπα {ε(ᾳμἱοξίανα τα[ῖο-- 
ηο Ιπίε]]]σ]. 
χνπϊς Ἠος ἵτα ἀεπιοηβγαίο, νιάεαιπας 3η 

(ε(αἱοξζανα τατῖο ἁῑγιάϊ ἵη «εαυα]ες Ροβί ρατίες: 
ηατη { πεαιεαί, ἴοπας εεῖαπι πεφιδίε, Ῥείπιααν 
πυπηετί αἱ {ε(ᾳιοέχαναπα ταίοπεπα «ομίπεπέ Υ1ΙΙ 
εί ΙΧ, π]]απι ἵπ πιεάίο αἀπιϊταπε Ἱπεεγβήαπι. 
Οιιοά { ἴεταιε ἀπρ]είατ, ἆιο ἰπίετνα]]α εβιεῖέ ἴς. 
αωΐ Ίπέεγ ἀωρίο Ιπίεγνοπίε: 19 εβ αν], ἀαρ]ί 
ΧνΙ εί χνιτι. 1ήαιεί αιίεπα {1 σηια]ία Ππε Ιπίετ-- 
γα]]α, ἵπ αραια]ία ἀῑγίάμαπα {οτε {ε[ααϊοξχαναπι. Γᾶ-- 
Ποπεπα: αἲ ἱπααια]ία Παπε, 2ἱετωπί {ε[φμϊ[εάεςί-- 
παπα, αἱέεγωπα {ε(αω]{ερίεπιἀςοίπαµπι. Έπρο 1παρ- 
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πούιω τέμνε;) τὸ ἐπόγδοον εἰ δὲ τῶτο, ὢ ὁ τόνος. Θόδέτερον ἄρα γίνε) 
διαιρεέντος αὐτᾶ Ὅ τµηµάπων ἡμιτόνιο, λλὰ ὀρ)ὼς ὑπὸ τ μαθημαπκῶν 

5 λᾶμμα, φξοσηγόεώ:). Καὶ τῆτό ἔπν ὅ «ΦΡησιν ὁ Πλάτων, ὁ τὸ οποία 
« ποῖς ἐπογδόοις συμπληρᾶντα 7 }εὸν, λείπφ ἐχάσα µόειον αὐη οἳ λό- 
9ος ζὰῖν, ὂν ἔχει τὰ σ΄ καὶ ν καὶ σ’, σθὺς τὸ Υ κ µ κ σ΄. Εἰλήφω 

3ὸ τὸ διὰ τεοσάρων ὂν ἀρθμοῖς δυδὶ Ἡ 9Ἴπειτον λόίον Ίξιέχεσι, τοῖς σν»’, 
Ν νε ι) :] Φὁ. ο ς κ Φ, / ο ἡ 9 

κοὶ τοῖς ἐχατὸν ὀφενηκονταδύο ὧν ὁ μδῥ ἐλάτίων, τὰ ἑἐχατὸν ὀλενηκοντα-- 
δύο, κείῶω κὉ } βαρύτατον  τετέαλόρδα Φφθόγίον ὁ ὃ μείζων, τὰ σνς, 

ϱ κ) 1 ὀξύτωτον. ᾿Αποδεικέον ὅτι τάτα συμπληραμλύ: δυῶν ἐπογδόοις, λεί- 
πεται Ἀἱάσημα, τηλικΏτον, ἡλίκον ὧο ὂν αριθμοῖο τὸ σ΄ κοὶ ν καὶ σ΄ ἐχὰ 

«ξὸς τὸ Ύ καὶ µ κοὶ σ. Τοῦ ὸ βαρυτέρου τόνῳ οήαλέντος, ὅπρ 
ὕον ἐπόγδοον, γίνεται σις πούτε πάλιν τόνῳ ἆλλῳ οβιτα]έντου, Ὑίνε- 
ται σμΥ΄ παῦτι μὸ ὸ ὑπερέχε τῶν σι’, τοῖς κζ᾿. τὸ δὲ σι’ αν 
ἐχατὸν ἐνενηκονταδύο, τοῖς εἶχοσι κο τέοσιρον ὧν τὸ μὸν κζ΄ ν σι 
ἐπόγδοά Ὅοι, τὸ δὲ κδ΄ «ἴ ἐχοτον ἐνενηχονταδύο. Διὸ γίεται Ἱ' τειῶν 

πούτων ἀειδμζμ, ὅ, τε µέγέσυς ἔπόγδοος τὸ μέση, καὶ ὁ µέσος τῇ έλα: 
χίσυυ' τὸ Ἀπὸ τῷ ἐλαχίσυ α[άσημα. µέχει τᾶ µεγίσου, τητέςι τὸ Ἀπὸ 
Ὁμ ἑκατὸν ἐνεγηχονταδύο µέχρι Ὑ σμγ, δἵτονον ὁκ δυοῖν συμπληρᾶμου 

' πο22 ἐπογδόων ἀφαιρουμὴῤε δὲ πούτη, «Ὀξίει τῇ ὅλα αἱάσημα λοιπον τὸ 

μετιξὺ Ὁν σµΥ, καὶ τῶν σνς’, τὸ τρισχφίδεχφ’ δὸ καὶ λᾶμμα τοῦτον 

Ε. 2. ἔχει πρὸς τὰ Υ καὶ μ΄ καὶ σ.] Ἠαο αἀδιᾶϊ εκ Τ. Υ. ]αηποί, Όχοπ. Βιυρρ]ενεταπί ]πι γετίεπἀο Τατπεὺ. 
ει Χγ]. 

αὐα[ίτετ {εσαέατ {ε[αιιοᾶϊανα, ας Ρτοϊπάε εείαπι 
τοηµ5. Ίειτγα εγρο ἀῑνίῃ τοπ ροττῖο {εππ]ζοπίαπι 
Πε, εἰ πιαιπεπιαεϊεί τεᾶε ἠείγια αρρε]Ίανετυπε. 
Άταιε Λος εβ αιοά Ῥ]αΐο ἀῑσίε, Ώεμηι [6[ζι1εγηα 
{2 ςμἱοξ]αυής εκβ]εμέετη, ἠείπα γεἰέφμί[]ε, επ] γα- 
{ο [4 ἵπ ΠΙΜΕΥΗ «ΟΙ ΝΙ εἰ ΟΟΧΙ1ΠΙ. βυπιαξΙΓ 
επῖπι ἀῑβίεβατοπ Ἱη ἆποθιας πωπιεσῖς, απ ογυπη αἶτε- 
ταπι ε]μίαιε (πιεηίεπι αἱέετ οοπίπεαε, ας {Πε 
«ΕΙ.Υ1 εί ΟΧΟΙΙ; αποτάπι πίποι ρτανΗἩπια νοςῖ 
αιαῖγ]οβοτά αἀ(ετῖραξατ, πια]ος αουβήπια, ἆς- 
πιοπβταὈίπηας ἆποδις Ιπεεσ]εξἒίς (ε[ααιοέχανς, τε- 
Ἠποι] ελ]ε Ἱείπηπηα {ει Ιπίεγγα]]απι, αυα]ε παπιετίς 
ε{ξ Ἱπίε «ΟΙΥΙ εί «ΟΧΙ ΠΠ. (τανίοτε εΠΊΠ νοςε 

ἩΠοΟ {ἔοπο «οπίεπέίοτε {αάϊα, Πεπέ «ΕΣΝΙ: τΙτΠιΠχ 
ἴοπο Παγίαπι εἶεναία, ΟΟΧΙ1ΙΙ. Πας χχνΙΙ πι- 
πιετο εχοεάυπῖ ΠΙππεταπῃ «ΟΧΥ1 5 αίαυς Πίο χχιν 
Απιρ]ις ε{ξ αιιαπι ΟΧΟΙΙ: {αηῖ ααίεπι ΧχντΙ οὗλα- 
να Ρατς ἄε «ςΧΝΤΙ; Ἱίεπιαμε χχιν ἀ4ε οχοΙΙ: ἵαφιε 
αε Ἠὶς ετῖδις πυππεΓί πιαχίπιας αἆ ππεάῖαπα, ΠἹε- 
ἁῑας αἆ παϊπῖππυπι {ε[αυΙοξϊανας εί: εἰ Ιπτεγνα]- 
Ίαπι α παπῖπιο αἆ πιακίππαπα ἆαοῦις {οηῖς οοπ{ςί- 
ἔωσ, 4ος αΡίοϊνωπτ ἆπα; οξξανα: ρατίες, αΠα Ρο 
2ἱέεΓαιη αἀάτία.. ἨΗΙς τεπιοῖῖς, τοτίας {είαωϊεεγεῖα: 
ἵπτε εχίτεπιος τατῖοπῖς πΙΒΙ] ααά Παρετεί, αὐαπι 
Ἱηεετνα]]απι Ἱπίετ «ςΟΧΙ.ΠΙ εε «ΕΟ1Ν1, ΠἰπΗγαπι 
ΧΙΙΙ: Ἰάεοσιε Ἠμπο πυππεττα είπα, ααίι ἆε- 

ΡῬ 2 
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τὸν οἱρι»μὸν ὠνόμαζω. ᾿ἜἘΕ9ὼ μλὸ ὦυ «Ὀσημόταα διληὼς Ἡ' Πλάτωνος 
οἶμαι γνώμίω ἐν τούτοις τοῖς ἀθιγμοῖς. 

9’. Ἕτεροι δὲ τὰς διὼ τεασάρων ὅρους έμλμοι, } μλὺ ὀξμὼ, ἐν τοῖς 
σπη, Ἡ δὲ Θριὺ, ἐν τοῖς σις’, αναλόφως ἤδη τοῖς ἕξῆς βαίνησι" πλἰὺ 

ὅπ τὸ λᾶμμα Ὑ δυον Ἱ' μέαξὺ λαμβάνεα τὸ ὼ βαρύέρι τόνῳ ὦχι- 
ταλέντος Ὑύεί) σμγ’, τᾷ δὲ ὀξυτέρου τόνῳ ἀνεγέντος γίνε) σνς" ἔπ 3 
ἐπόγδοα τὸ Ὦ σα} Ὑ σι5’, τὸ ὃ σπη Ὑ' σν ὧσε τονιάῖον ἓἱ) τ΄ 9ια- 
σημάτων ἑχάτερον, λείπεὼς ὃ } μέαξὺ Ὑ σμγ ὁ Τ σνς’, ὅπε θὐχ. έτν 
ἡμιτόνιου, 2λλ' ἐλατ]ον τὰ Ὦ 9 σπη, τῶν σνς΄ ὑπεέχει τοῖς λ ὶ δυὰ, 

τὸ ὃ σμγ Ὑ σι ὑπεέχει τοῖς κζ’, τὸ ὃ σνς Ἱ σµ}Υ ὑπεέχά τοῖς γ΄ 
ζωμῦτι 3 ἀμφό]έων Ὑ ὑπεοχών ἐλατ]ω ἢ ἡμίσαά ὅδι. Διὸ δυο τόνων ιν 

λείμματος, οὐ δυοῦν ὁ ἡμίσως, «ὗρηζ) τὸ διὰ τεοσάρω. Καὶ ταῦτα μῤ 
ἔχει τοιαύτίω Ἀπόδειξω. ᾿Ἐκενο 3 οὐ πάνυ χαλεπὸ ὁκ Ἱ' «φθδεφημὴῥων 
συνιδεῖν, ή δ ποτε Φφήσας ὁ Πλάτων ἡμιολίαο κὶ ὀληείτης κ ἐπογδός 
γάνεῶς ὁιαράσἁο ἐν ὢ συμπληρλῶς τὼς α)λιείτης “αῖς ἐπογδοοις, οὔχ. ἐμ- 

νήῷη τῶν ἡμιολίων, Ἀλλα παρέλιπε. Τὸ 3 ἡμιόλιον, τὰ ολπείτα τῷ 

ἐπογδόω, Ἡ ἕ ἐπογδόα τῷ ο)λιτείτῳ «θοστ)εμλῤη, συµπληβτω. 

η ν : νο ὧν ος νο βαωίσαν κίμοι, Τώσ, ἄν σειδία άνω κα ο 

ο να αψομκῶκ ἆνονὐκλ ον ον κ αν ντ κὸς νὰ εἰ Απιίοι. Ναπι Αἱά. Βαΐ. αν]. τὸ μὦ λόκω 
τοῦ ἐπιτρίτῃ τῷ ἐπογδόω τῷ ἐπιτρίτω προγεδεµένε συμπλαροῦθαι καὶ τὸ ἡμιόλιο. Μιτε νατῖαηί οείθετῖ, Ῥταβαϊ 

τεοερία Ἰεέχίο, πιοᾶο Ριϊάα Ἱ{εταίῖο (οἱ]αίας, ἀε]ειῖς νετὈῖς ὃ Ὦ ἐπογδόη τῷ ἐπῆριτῷ 1 οπ)α/τηοᾶϊ εἰ Χγ]αι- 

(εἔχαπῃ, ἀϊχεταπίε. Αίθιε ερο αιϊάεπι Ἠϊδ ΠΙπιε- 
τὶς {επτεπεῖαπι Ῥ]αΐοπίς ενιἀεπεβππε εχροβίαπι 
ατὈίίτογ. 

ΧΙΧ. ΑΠ εετπιπον ροπαπέ ἵπ πιοάσπα ἆἵλ- 
τε[ατοη, Αοιξπι ΏμΠΙεΤΟ «ΕΙ ΧΧΧΥΙΙΙ, ΡΙΆνεπι 
ΏμΠΊεΤΟ οΟχΥΙ αββρηαηί, τε]Ίαια οοάεπι πιοάο 
εοπΠοΙωηέ, ηἰ{ αιοά Ἱείπιπια πιεάἶο Ἱπίει ἆμοῬ {ο- 
πος Ίοοο οοποίρίαηε. (τανίοτε εηπι γοςε µΠο 
ἴοπο αἆ αςμῖίοτεπι «οπῖεηία Ἠωπί ΕΟΧΙ.ΠΙ2 αςι- 
ποτε αμίεπι αἆ υπαπα {οπμπη επι] Τα {ει ἀερτε[α, 
ος Ιν{: Ροστο ΟΟΧΙ,1Η1 αἆ «ςΧΥΙ1 ταξίοπεπα Ἠαδεηί 
{ε[ᾳμἱοξχαναπη, εαπἀεπιαιε «ΟΙ ΧΧΧΥΙΙΙ αἆ «ΕΙΥΙ 5 
πε υττορίφιε τοπὶ {5 Ιπτεγνα]]απα: εἰ τε]πααίξυσ 
τά ααοά Ιπιετείε Ιπίετ «ΟΧΙ.Π11 εἴ «11, πο; ]απα 
(επιτοπῖωπ., {εὰ εο πιπυς ο]αμ]ά: ςςΙιΧΧΧΥΤΙΙ 

επἶπι Ώπιετο ΧΧΧΙΙ απιρ]ας {απέ αὐαπι «ΕΙ ΥΙ: 
εί «ΟΧΙ.ΗΙΙ ΠΙΠΠΕΤΟ ΧΧΥΙΙ εχκοεἀμπέ ΠΙΠπεΓωπα 
οςΧΥΙ: αἲί ΟΕΟΙΥΙ πια]ος εἴξ ᾳπαπι «ΟΧΙ, απο 
ΧΙΙ ρ]ις Ἠαῦει. Αταιῖ υτηαίαιε εκοεΠαπι, φαΐ 
εΓρηίϊ ΧΧΧΙΙ., εί ΧΧΥΙΙ, ἁἰπι]άϊο παίπος εἰ πΙππεΓυς 
ΧΙΠ. Ίίλαιε ἀϊλιεῄατοη. «οπίΐατε ἀερεμεπίαπι 
εί ποπ ἆμοδις {οηίς εἰ {επαϊΠε εοπῖ, {εἆ ἁποῦις 
(οπίφ ας Ἱεϊπιπιαίε. Αίαιε Ἠοταπι αμἰάεπι Ίαρς 
εβε ἀεπιοπβταίιο. 1Ιά αιἴεπα εχ ρταάϊξείς Ιπεε]]1ρί 
Εαεῖ]ε ροίεβ, ους Ῥ]ατο, οσα ἀῑκι[Πεί {ε(ᾳαἱαίτετα, 
(ε[ααἱεετεῖα, εἰ (ε[αμἱοέϊλνα Βετὶ Ιπεετνα]]α, ἆμπα 
(ε[ααἱεετεῖῖ {ε[αἱοέχαν]ς Ἱπεετ]εξείς εκρ]επίας, πυ]-- 
Ίαπι {ε[ααἱλ]ίοτογιπι {εοετῖε πἹεπίοπεΙα, {εᾷ «ὰ 
οπιή{εῖε. ΊΜαπι {ε(αωϊεετεῖα ρτοροτείοπε αἆ {εί- 
αιἰοέχαναπι αἀάῑτα, εοπΠείζατ {ε(ᾳμἱα]εεα. 
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κ. Ὑποδεδεγμλῥων δὲ πούτων, τὸ μδὺ συμπληροιῶ τὸ λα σήματα, 
καὶ παρεντάτ]εν τὰς µεσότηᾶς, εἰ καὶ μηδὲς ἐτύ[ανε πεποιηκὼς «φεότερον, 
ὑμῖν ἂν αὐτοῖς ἔνεχο, γυμνασίας παρῖκο υιῶ δὲ πολλοῖς κἀγαφοῖς αἲν- 
δράσιν οξειργασμένε τούτη, µάλισαι δὲ Κρόωτορι καὶ Κλεάεχῳ ὃ Θεο- 
δώρῳ τοῖς Σολεῦσ, μικρὸ «Ὅθι τῆς τούτων Ἀ]οφορᾶς εἰπεῖν σὅχ ἀχρηςόν 
ὅον. Ὁ }ὸ Θεόδωρος, ἐχ ὡς ὀκνοι, δύο οχες πσοιῶν, }λλ Όχι μιᾶς 
θείας ἐφεξῆς πάς τε διπλασίες ὀκπαάτ]ων κοὴ τὰς φθιπλασίας, Φθῶτον 
μὀῤ ἰαυρίζεται τῇ λεγομλη καπὸ μµῆκος αίσἀ τῆς ἐσίας, δύο ποιούση 
µοίρᾳς, ὡς ὃκ. μιᾶς, οὐ τέοσαρας ὂκ. δυῖν ἐπειά Φησι τὼὸς Ὅ µεσόήτων 
παρεντάξειο, ἔτω λαμβάνευ «φθθσήκει χώραν εἰ δὲ μὴ, περαχἰιὼ καὶ 
σύγχχυσιν ἐσῶα καὶ μετισὰς εἰς τὸ “πρῶτον, όὐφὺς τριπλάσιον ἐκ. τῇ 

σορώτω Φπλασίη τό συμπληροιύτων ἑχάτερον ὀφειλόντων. Τοῖς δὲ «αἲθὶ 
τὸν Κρώντοροα βοηθοῦσν αἵ τε Ἰεσέο Ὁν ἀειδμῖ, «πιπέδων «Ἰλυπέδοις, 
κοὴ τετραφώνων τετθαφώνοις, καὶ χέθων κύδοις ἀντλέτως συζυγόντων, τῇ 
τε μὴ κ; πίξιν αὐὴν λήψει, λλλ) ὀναλλὰξ δρπων καὶ οπὶ 

κα. κατὰ τὸ αὐτὰ ἔχων ὡς μορφἰὼ καὶ ἔἶδος τὸ δὲ «δὶ τὸ σω- 

ἁτῖ ΕαΙ{ οοστεάχῖο ἵπ ἸΜοιῖ, Ἐοτίε εἰῖαπι νετα Ἰεέχίο Εἱ, Τὸ γὰρ ἡμιόλιον τοῦ ἐπιτρίτου τῷ ἐπογδόω, ὡς τὸ 
ἐπιτρίτον τῷ ἐπογδόω τοῦ ἡμιολίου προγιλεµένου, συμπληροῦταν. 

Ο. 4. Ὑποδεδειγμένων) 8ὶο τεξχο οπΏΠ6Β Ι10τῖ, εχοορίο 8ἱερΗ. ααϊ Παῦεί Ὑποδεδεγμένων, 
Ὦ. 4 οκίσει] Βὶς Ἐ. Ύ. Απιιοι. οί Χγ]. ἵπ γετβοηῖθιβ; 1ρίε Ῥ]αΐο Τίπι, Ρ. 528, Ε. Ὑμ]ρο, οκέσει, αποὰ νετ- 

ἱεπάο τεπΙ{ Τατπεῦ. 

Ἐ. 8. τῶν συµπληρήντων ἑκώτερον ὀφειλόντων] Ἠαις εἴ Τρία {απ οοσταρία, εί «Άτετε νἱάπίατ ρτοχἰπαϊς {9 ρατίίοις, 
αιρρε Ρετά1εῖς. ΤΠ πιατρῖηε Ἐ, αἁ(οτῖρίαπα εβὶ ὅρα, ἤσπαπα οοτταρίε]αι: εἲ Ἠΐο ππα9 οοἆεχ Ὠθῦαί Ίεγεπι 
νατῖείαἴεπῃ, συμπληρῶν: οεῖετῖ απ νη]ραία οοη{εηΙαΠΕ, 

Ε, 1. θέσεις τῶν ἀριλμων] Βῖς Ἐ,  Ψεπεί, Όχοῃμ. γμ]ρο, Θέσεις περὶ τῶν αρινμῶν. 

Ε. 3. καὶ ἐπὶ Ἡ Ἡ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχων] Μυ]ια Πίο εκοἰἀεγαπε: ΗΌτί οπΏΏες {ραίΐππα Υασπυτη Ἠαδεπί, Ε. ααἰάετα 
αυαίπος γετίαωτῃ αο ἁππι]ά] απογυπα ἵπ πηεά]ο εβ Πτετα π. 

ΧΧ. Ηὶς ἵτα ἀεπιοπβταιί, αοπιοάο πιρίεαη-- 
{αχ Ιπτετνα]]α εἲ Ἰπέεγαηέιτ πιεάϊείαίες, εἰαπιῇ 
ηεπιο ]βπῃ αηίε οπιπποη/τα[ῇοί, (Ἄππεπ νοῬίς εχ- 
ετοϊ(αίΙοηεπα Ῥαπς τε]αιἱΠεπα. απο ουπι πωι]- 
Π ἴσιε ρτας]ατί γἱτὶ Ἰά αὐ[ο]νετίπε, Όταπίος 
πιαχίπιε, «Ἱελτο]υς, ε{ ΤΠεοάοτυς, Βο]επίες; ραιἰ- 
«4 ἆε εοταπι ἀμπΠάιο ἀϊσετε ποη αὖς το Ειετῖε. 
ΤΠοοάοτας εηίπα ποη, αέ 1], ἆπας {εγίες Ἰηβῆτι- 
εης, {εὰ ἵπ μπα Ἠπεα ἀείποερς ἆπρ]ος επἱρ]οίαιε 
ΕΧΡΟΠΕΠΒ; ρΙίππμπη πἰθίέατ 1]]α, αυ αριἀ Ῥ]ατο- 
πεπι ἀῑοῖτως, {αυβαρηίας ἵπ Ιοηφίειάίπεπι βΠιτα, 

ή 

ἀμας {αε]εηίθ εΧ πα, ΠΟΠ ΦιαέΙοί εκ ἆμαδις ραί- 
ἴε. Γεἰπάε, ἱπααῖε, πιεάιείαέαπα Ἱη{εγεῖοηες 15Α 
εοπγεπΙ{ {ραά μπι παπεῖ{οί ; αἰίας ρετευτραέυπι οΟΠ-- 
{μ{απιαὰε Γεπ Ιπ, ας (τα]εέίοπες εχ{Εέυτας ἵπ 
Ργίπιυπι {αθΐπι ετίρ]απι εκ ρτίπιο ἀμρ]ο αἱ ἵπι- 
Ρ]εαπί υίταπιααε Ἐ Οταπίοτεπι (μεπέυτ «οἱ]οςαίίο- 
ηες ΠΙΠΙΕΤΟΓΗΠΙ, Ρ]απὸς Ρ]αηίθ, αιιλάταία αυλάτα- 
Πς, ουβος ειδίς αἀνετίος «οἰ]οσαηίες αἴαιε οοπ]ι- 
φαηίες: υίαιε ποΏ οτάίπε {µπιβηέυσ, {εά αἱεεγηῖς 
Ρατες εί ρ]απί 

ΧΧΙ. Ἡ {επιρε εοάεπι πιοάο Ἠαβεμς, μέ ἔογπια 



11Ο Ππακο ουσ κ ρα ς ο 

µατα γωόμλυον µεριςὺν, ὡς ὑπυδοχίωὼ ὁ ὕλίω τὸ δὲ μίγμα κομὸν οἵἅ 
αμφοῦ Ἀποτέελεσυένον. Ἡ Ὦ ἆω ἀμέριος ἐόα ὃ ἀὲ κτ πὶ αὐτὸ 
ὡσαύτως ἔχῃσα, μὴ µικρότητ χοδαπε τὸ ἐλάχισα Ἱ' σωμάτων, νοείω 
Φόύγεσα 3} µερισμόν τὸ }ὸ ἁπλῶν καὶ ἀπαλὲς καὶ καθαρὸν αὐτῆς καὶ µο- 
νοείδὲς, αμερὲς εἴρηι), ὶ ἀμέειο ᾧ ὁὶ Ὅ' συνέτων κ) μερισῶν καὶ δαφε- 
ρομλύων ἁμωσγέπως Φίγεσα, παύει τὸ πλῆφος, κ) χο,ίσησι εἰς μίαν δὲ 

ὁμοιότητος ἔξω. Τὴν ὃ «ἲθὶ τὰ σωµαα γνομδύην, μερισὴν εἰ μδ]ύ πο ἐθέλοι 
κολᾶν ὕλην, ὡς κὶ συκφμῥην ὀκείνη 6 μέαληήλικὴν ὀκενης Φύσι, ὁµω- 

νυµία χρώμλρος, οὐ Ἀ]οφέρει «πεὺς } λόγον οἱ δὲ σωματικἱιὼ αἰξιοιῦτες 
ὕλίω συμμίγνυῶς τῇ ἀμερίσῳ, Ἀ]ομαρπάνασ. Πεῶτον Ὢ ὅτι Ὅ ὀπένης 

ὀνομάτων εδεὶ νιῷ ὁ Πλάτων κέχεη) δεξαμθρίω αὸ εἴω)ε ὃν πανδεχῆ 
καὶ πιθηνὼ αὲὶ χαλὲν ὀκείνίω, οὐ «ξι τὸ σωµαζα μερισίὼ, μᾶλλον δὲ 
σῶμα, μεριζόμΏρον εἰς τὸ καθ ἔχασον. Ἐπήτο ή διοίσ Ὁ τῷ κόσωε νέ- 
σως ἡ τ ψυχῖς, ἐπε ἀμφοτέροιο ἔκ τε Ὁ ὕλης καὶ Ἱ' νοητῶν γέγονεν ἡ 
σύσοισις; Αὐτός γε μἱὼ ὁ Πλάτων, ὥασερ ἀπωθύμᾶμος ὁ ψυχῆς Ἡ' ὂκ 
σώματος «ύεσι, ὀντὸς αὐτῆς Φησν ὑπὸ τὸ 1 τεδίώαι τὸ σωματικὸν, 

τω ἔξωνεν Απ ὀκείης «Ὅλιχαλυφθίῶαί, καὶ ὅλως ἀπεγασάμλμος τῷ 

λόῳ 3 ψυχἰὼ, ὕσερον ἐπεισώγει Ἡ «Ὅθὶ τῆς ὕλης ἐπόλεσυ, μηθὲν αὐτῆς 
«φζότερον, ὅτε 7 ψυχίὼ ἐφνα, δει)εὶ, ὡς χωρὶς ὕλης λνομλµίω. 

Α. 6. ἀπωθόμενος] Ῥεοερῖ εχ Β. Ε. Ὑπ]ρο, ἀποθέμενος. 

εἰ {ρεςῖες: αἰέεγαπῃ αιοά οἶτολ οΟΓροΓα Ὠϊν]άμιπι, 
«απαυαπι τεςερίαου]απι εί πιαίετίαπι: παἰκίμταπι 
2μίεπι εχ οπιηῖθας «ΟΠΙπΙΙΠεΠΙ «οη{εξλαπι. Ῥιῦ- 
Βαηίίαπι ρτοϊπάε αυ:Ε ἁῑν]άϊ ποπ Ρροίεβ, εί {επιρε 
εοάεπι πιοάο {ε Ἠαῦεί, ποπ Ιπίε]Ισεπάαπι εἲ ΡαΓ- 
γϊερίε (αιοά Πἲ παἰηϊπαί «οτροΓΙβις) ἀῑνιποπεια 
{ωδεετέαρετε. Βἰπαρ]οίίας επίπι ε]αθ, 2Πεξείοπιπα 
γαου]ς, ριΓΙ(25, εἴ {ΟΓπΙ υΠπί(28, Ππάϊνίάμα ᾱἷ- 
εἶέωτ εἳ ἱπιραγε]]6: αωῖδις Ί]]α εἴἶαπι εοπιροβία, 
Ὠιν]άμα, ει νατία αιοάλπιπιοάο αίπσεης, πε]εῖ-- 
εάϊπεπι εοτωπι {οἰ]1ς, Ἠαδίζαππααε πΏωπα αμεπάαπα 
9 οὗ Ππιτιάίπεπα Ιπΐετε. ΄ Ώ μα» νετο εἶτςα «ΟΓ- 
Ροία νετίαης ἀϊγίποπεπι αἁπιίεεις, εαπα { ααῖς ππα- 
τετῖαπι ποπαίπατε γε]ῖε, μέ παξµταπι ρτίοτί {ωρ]ες- 
ἴαπι, ε]αίαιε ρατειεῖρεπα, 15 γοοῖς απιδίρυα μία, 
η] Β]] Ιπτετίπι ποβτα ἁπριταιοπί οβιεῖει, Ομἵ 

ΥεΓΟ πιαζετίαπα «ΟΓΡΟΓΕΑΠΙ πη]{οετί οπι Ππάϊν]άια 
νο]απί, ετταηξ. Ῥτίππαπα 1Π εο, αιοά πα]]ο «ΟΓρο- 
τεα; πιαίετῖα ποπαίπε Ἠίς αέατ Ε]αϊο: αὔαπι αἷῖας 
γεεερέσε ίση, 1117 ΥΟΥΙΗ . εἰ ΠΙΕΓΙΕΕΤΗ 
{ο]εί ἀϊοεγε, ποη εἶτσα «ΟΓ{ροΓα Πἱνϊάμαπι, {εὰ 1ρ- 
{απα «οτρυ5 αιιοά ἴπ Πησυ]ατία ἀῑνιάατατ. Ὠεϊπάε, 
ααῖᾳ Ἱπίετετίέ Ιπίετ πιαπάϊ εί Απίπιςς ρτοστεατῖο- 
ηεπῃ, { μΜΜΗΑΝ εχ πιαίετία εί Ἱπτε]Ησιρ]οας 
εβ οοπ(Ιτωέωπι ὁ Τρίε αμἶάεπι ἨἙ]αΐο αιαά αὐοπῖ-- 
Ώβης Απίπις εκ «οἴροτε οΓέαπ, αἲξ ἵπεις ἴπ Ἱρία 
οοΓροἵεµΠπῃ ΠΗΠε α ῶλεο οοἱ]οσλέαπα, {οτήαιε αὐ 
Π]]α οεευ]έαέαπα: «αππαµε {οίαπι Απίπιαπι Γαοπε 
αὐ{ο]νιῖει, ἀεϊπάε α’ραππεηίωπι ἆε πιαϊετία ΡΤΟΡο- 
ηῖε, αια απίε, οαπι Απίπιαπα οτεατεῖ, ΠΙΠΙ] ορις 
Παδιεγαῖ, µέροίε Ίπε πιαίρτία ΠαϊλΙΩ., 
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κο. Ὅμοια δὲ τούτοις ὰὶν ἀντειπᾶν καὶ τοῖς αἲεὶ ΓΠοσφδώνιο οὐ 
9λὸ μακρὸν τῆς ὕλης ἀπέσησαν δλλὼ δεξάμλᾶροι, τὺ αν τεράτων 
οὐσίαν «θὶ τὰ σώματα λέγεῷ-αι μερισἰιὼ, κο ζεῦτα τὰ νοητῷ µίξαντες, 
ἀπεφήναντο τὶὼ ψυχἰὼ ἴδέαν 5) τᾶ πάντη αἱαρατᾶ χοπὸ δριθ μὸν 

ων ς / / . / ον 1 / 
σιωεςῷσω, αρμονίαν ««ξιέχωτα τά τε }ὸ μαθηματικὸ, τό πρώτων 

ν Ν 2 .ω / ου ου ο ο λ 

νοητό μετιξὺ κοὶ τἴό αἰῶ-ητῶν τετάχθαῃ, τῆς τε ψΨυχῆς τῶν νοητῶν τὸ 

οὐίδιον, καὶ τῶν αἰῶητῶν τὸ πα ηπκὺν ἐχούσης, «αἝσῖκον ὂν µέσῳ τὸ 
η ς / 2/ ν λ ω ς λ ο ον / / 

οὐίαν ἑσαάεχεω. Ἔλαλε }ὸ καὶ τῶτον ὁ Ἀεὸς τοῖς τῶν σωµαίτων τοέ- 

θ0σν ὕεερον, ἀπει]ασμένης ἴδῃ τῆς ψυχῆς, χβωμλύος πι Ἡ τῆς ὕλης 
αἱοιμόρφωσι, τὸ σιεδαςὸν αὐτῆς χο ἀσιωώδετον ὁρλζων κ) «Ὀξιλαμοανων 

ων 2 ο / / η / 2 / ' Ν ταῖς ὁκ τῶν τθιφώνων σιωαρμοτομθ]ῥων «Ἰλιφανείωο. ᾿ Αποπώτερον δὲ 
τὸ τὸ ψυχίὼ ἰδέαν ποιέν ἡ μὺ γλῥ ἀὐκίηπτος, ἡ δὲ ακίνητος, καὶ ἡ 

μὸ ἁμιγὴς «πεὺς τὸ αἰῶηπὸν, ἡ δὲ τὰ σώµαπι σωωειργµΏύη «αξὸς δὲ 
τούτοιο ὁ 3εὸς, τῆς μῥ ἰδέας ὡς «Ὀδαδείγματου γέγοε µιµητὴς, τῆς δὲ 

ο / ᾿ / / «/ ἡ » ΑΛ 2 λ ς / 

Ψυχῆς ὥσσερ Ἀπόελέσματος δηµικργόο. Ὅπ δὲ θὐδὲ δριΦμὸν ὁ Πλά- 
των 7 οὐύαν τε) ὁ ψυχῆς, δλλὰὼ ωτ]ομῤην ὑπ᾿ δειδμᾶ, φοθέρη”). 

Υ. Πρὸς ὃ ἀμφόερες τότης χοιόν ὅο, τὸ µήτε τοῖς πέρασιν μήτε 

τοῖς ὀριθμοῖο μην ἔχνος ὀφυπάρχόν ὀκέίνης ἓ δυνάμεως ᾗ τὸ αἰῶ-ητὸν ἡ 

6. 1. αἰδητῶν τὸ σαθητικὸν] Τια Β, Ε, Ύυ]ρο, αἰδητικῶν τὸ πανητικόν. Α]ῑῑετ Ερίίοπ1ε, τῷ νοητῷ τὸ ἄἴθιον, καὶ τῷ 
αἰδητικῷ τὸ παφητικὸν----, 

Ο, 6. εὐχίνητος) Ἐοτίε τεδχῖας {ἱ ἀεικίνητος, α Ἐρίϊϊίοπηε, 

ΧΧΤΙ. Βἰπι]α ποταπα ἵπ Ῥο[άοπίαπι ἀῑοί Ροί- 
{ωητ,. ΊΝαπι 16 4άοφιε ποη Ίοηρο α ππαίετία Απί- 
παπα τεπιονΙε: {εά Ρ]αϊοηίς γετρα {ο αοοἰρίεης, 
{[αβαπίίαπα (εγπαίπογιιπα {ει εχιτεπιίέαίέαπι οἶτοα 
οοΓροία εΠε ΓΙν]άμαπι, επιαµε οµπη ἰπίς]]ρ[θῖ]1 
πήοεης, Απίπιαπι ρτοπιποίαγίε εῇε Ιάελπι ε]ις 
αμοά μ{ᾳεφμασιε ἀϊπιεηίοπες Ἠαδες, ταίίοηε Πιι- 
πιετῖ οοπ{Εέωέαπα, ααὶ Ματπιοπίαπα οοη{ίπεαε: ΏβΙῃ 
πιλίλεπιαίίσα ἵη πηεάἰο ρτίππογωπα Ιπέε]]1σιί Πάπα 
εί {εηβ]ῖπι ε[ε «οἰ]οσαία: 6ί οµπι Απίπιᾶ Ρειρε- 
εωέβίεπα Ιητε]]]σίὈΙ]πα, ας {επβ]απι Ελου]ίαίεπα 
34 ρετείρίεπἆας αβεξξίοηες Ἀαβεαί ἵη {α; ρατ εῇε, 
υέ εἶμς παίµΓα π πιεάιο {τ. ἈΝ πίτσα εἲ Ἠωπς 
Ιαμῖς, Ώευπι, «ο{ρογιι εκἰγοπιἰ(αεῖρυς. ΡοβΙηοάο 
ἀεπιμπι, Ίλπι Απίπια αὈ{ο]μία, α{απι αἆ ΟΠ{ΟΓΠΙΔΙΙ- 

ἆλπι πιαϊζετίαπα, ουπα ἁραίιοηῖ οὐποχίαπι εί γίπ- 
οιι]]6 «αγεηίεπα πιο]επι ἀεβηίτες εἰ Ιπο]ιάετεί {ι- 
ΡεΓγβείερις, αυ ο (πἱαηρυ]ὶ εΓρηί εοπεϊηπαίας. 
ΑΡῆιτάϊας εεῖαπῃ Ἠος, ααοά Απίπιαπι Ιάεαπι {αεῖε, 
ουπι Ιάελ {Πἱ ἱπιπιοῬί]16, πιοδ!]ῖς αἀπιοάμπα Απίπια: 
εί Π]]α οµπα {εη{]1 πΙΠΙ] Παῦεαί «οπηπηετοΙ], Ὠσες Ιπ 
οο{ροτα ἱπο]μία Πε: αἆ Πρες Ώειις Ιάεαπι υέ ΘΧεπι- 
Ρ]αγ Εαετῖε Ιπαϊέαεας, Απίπιαοπι πὲ ορις ορί{εχ «οη- 
{εοετῖ. Όιοά αμίεπι Ῥ]αΐο Απίπιαπι ηοη Ροηαίξ 
ΏιΙΠευΠα ε[ε, {6ἆ ογἀϊπαίαπι ταίίοΏε ΠαπιοΓῖ, ]πα 
απίε ἀἰέταπα ε{ῖ. 

ΧΧΙΙΠΙ. Αἀνετίας αίτοίαιε 1]]μά «οπωππΠε εί 
Ατριπιεηίαπι, αιοά ηεφιε εχίγεπι(εῖοι πεᾶιε 
ηυπηετίς α]]μπι ἴπεβ νεβαρίαια 1]]ας Εου]εαεῖς, 
αμα τες {επβ]ε Απίπια Ἰμάϊσαί {μαρίε ηλέωτα. 
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ἡ / / . ω Ν . ο 4 ο» ο / ψΨυχἠ ποέφυχε κράνευ’ νοιυῦ μὴν }ὸ αὐτῇ κὶ νοητὸν ἡ τῆς νοητῆς μέθεξις 
λα αμ) / ν- Ν λ / λ 

Ἀρχ]ς ἐμπεποικε δόξας δὲ καὶ “οίρεις, τὸ Φαντασικὸν κἱ τὸ πα ητικὸν 
ς ο .ω Δ ε / 2 ὴ 

σὺ πῶν «ἳδὶ τὸ σῶμαι ποιόἸήτων, Ὁ σὔχ. ἄν τι ὃν μονάδων, 6ὔδὲ 7ραµ- 
μῶν, 6ὅδὲ «πιφανειῶν, αἱπλῶς νοήσἀεν ἐγ[νόμβμο. Καὶ μἰὼ οὐ μόνον 

ς ο ου ) ου »/ 3 

αἱ τῶν 9νηή ψυχα) γνωσκἱὼ τὸ αἰῶ ητᾶ δεύαμιν ἔχασν, δλλὰ καὶ Ἡ 
ον Ν η] « ε 4 

τῷ χόσµου, Φηῶᾶν,  ἀναχυκλεμθίω αὐτλὺ «πεὺς ἑωυτὶὼ, ὅταν οὐσίαν 
«ς δα, ἱὼ 2/ / η / πι] λ / , {. / 

σκεθυισµυ Έχοντος "πνος ἐφαπιητο/, κο οταν αμεθασον, λεγη ανου- 
[σα / λ / ς ο «/ .Ν λ 3 νε οοχ Ἀ ϐ/ 

μζρίω 39. πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ τ᾽ ἄν τι ταυτὸν ἡ, καὶ ὅτῳ ἂν ἕτερον, 
«/ / Χο «/ ν / λ 

ὅ «φθὸς ὅ, τι Τε µάλιραι, κ ὅπη κ) ὅπως συµδοανει κοταγωόμλµα «φθὺς 
/ 7 δθὸ Ἡ ου .” 

« ἔχασον 5) ὁ πάογεω. Ελ πούτος ἅμα κὶ τῶν δέκα, κοτηγοριῶν ποι- 
ε 2/ ο ν 2 ου ο 22 

ἔμλρος ὑπογραφὴν, ἔπ μᾶλλον τοῖς ἐφεξῆς διασαφᾶ. “ Λόγος }ὸ, Φηῶν, 
᾿ 4 / λ λ Ν ) λ / ο / / 

ἕ ἆληθῆς, οταν μῤ «δι τὸ αἱ) ητὸν γίνητα/, καὶ ὁ τὸ οιτερου Χὐλλος 
᾿ λ 2 2 ο Ν 

ἕ ὀρ9ὸς ἰὼν εἰς πᾶσαν ἀπό τὼ ψυχίὼ διαγείλη, δδξαι καὶ πίσεις γί- 
Ν ἤ ν «/ ο ον Ἁ ν 

«νονται βέραιοι καὶ ἀληλεῖς ὅταν δὲ αὖ «δι τὸ λογισικὸν ᾖ, κοὶ ὁ τᾶ 
ον / ο/ «Ἅ κα 4 ) / Ε α η 2 

« (αυτ κύχλος ὔτέοχος ὢν αὐτὰ μµἰωύση, ἐπισήμη οξ ανάγκης Ἅπο- 
ο 2 ή ον 23 η / ῃ 2 2 

« τελϊτω/ τότω δὲ ὂν ᾧ τῶν ὄντων ἐγγίνεῶ-ον, ἐάν ποτέ τπς αὐτὸ ἄλλο 
ου ο Ἆ η 2 Ὁ 2 2/ ὁ πλὴν ψυχὴν «οεβσίπη, πᾶν μᾶλλον ἢ τὸ αληλὲς ἐρέ.” Τ1ό)εν Ἑν ἔαγεν 

Ὦ. ο. καὶ νοητὸν] ΑΙαπαπίο πιε]ῖαθ καὶ νοητικὸν Ἐ. Ψ. Απο. τεοερίῇεπη, { Ιεξτίο, Ροιἶαφ απ.πΏ οοστεξξῖο ν]άετε- 
ἴατ: Παξίοπας Ρρ]ασεῖ, ᾳποᾶᾷ Ἠαδεί αλναπι νῖπα, 4ααπα Ίοσμς τοηι]τῖξ: {εά Ἱεπα ατεου]απα τοαϊτῖξ α{ας, 
καὶ τὸ νοητικόν. Τἴαφ πε τπα]]τῃ καὶ νοήσιν. 

Ε, τ. αἰῶητοῦ] Ἠοο εἰ απιεοεἀεπίῖα εί {εᾳπεπίῖα ροβα]απῖ, αἴφιε εχβαί ἵπ Ἐ. Ερϊϊοπι. εἰ Αποπ. Ὑπ]ρο, αἴσ- 
Φητικοῦ. η 

Ε. 3. λέγη] λέγειν τεαπϊτῃ{ οοπβτιδῖο οΌ]αια: αραιά Ῥ]αΐοπεπῃ εβ λέγει, αὈὶ οσα ποππΙ ή]. τεξῖας Ἱερίίατ. 
1πάε ἵαππεπ π]] παπία(Ιοπ1 Ώπο Ππίπ]1 πΙᾷ ἄν τι Ῥτο ἄν τις. 

Ἐ. 7. Λόγος }ὸ ἀληνὰς] Ῥ]επῖας αριὰ Ῥ]αίοπεπι: Λόγος δὲ ὁ κατα ταυτὸν ἄληνὴς γιγνόµενος, περί τε «άτερον ὧν, καὶ 
περὶ τὸ ταντὸν ἐν τῷ κινουµένῳ ὑφ᾽ αὑτοῦ φερόµενος ἄνευ φδόγγυ κα) ἠχῆς, ὅταν ᾖὲ σερ) τὸ αἰθ)ητὸν γίγνητεη δεα, 

Μεπίεπι ααἰάεπι εἰ, εξ πιεπίε {οἷα εειπεπάαταπ, επ] γε[ρεδµ πα Πο φμά, εἰ φιο7ιοάο Πέ α[[οέτεπι 
ιά εί, Ἱπιε]Πσίδη]απι, τετυπι ποῖεῖαν οοπιπιυηίςσα- 
το ργϊποΙρῆ ΙπτεΙΙρεπεία {ο]α Ρετεῖρ]επά! Ιπ{εγυῖε : 
ορἰπίοπες αυέεπι, εί Ρρετ[αα/οπες, Ιπασίπαιίοπες, 
εἰ αβεξτίοπες 2 απα]ταίθις οοτροτί Ἱπῃπατεπείοις 
Ρτοίεέϊχας, πε «ορ](ατῖ φυἰάεπι ροτεβ εκ υπίαίδις, 
Ἠπεῖφ αυξ Παρετβεϊευας Ππιρ]ιοίτεγ εΠε Ἱππαίας. 
Έτ νετο ποη πιοᾷο πποτίια]απι Απίπιας νἷπι «οβ- 
ποίσεπάϊ τες {εμδῖ]ες Ἠαδεπέ, {εά Ιρίαιη ᾳὔοφμε 
ημάς πίπιατη, αἶε, ἐρ[ανι {π [ο γευοηίαηη, δὲ αὐ- 
αμίά αεΗἡρη [1ιὐβαπήα ῥγσά πω ἀἱ[εραδιε, αι εἰί- 
απ Ππαίυίάμα, ῥος {ρ[ατη ῥεγ [2 ἐρ[ανι Γοίαπι [ε[ς εοπη- 
ηουεπάο πάγγαγε, εμέ άεῃ [έ, α 4ο ἀἰνεγ[βίοην εἰ 

ιὐβαμέέ αμί πο» γαήοπε. ἴπ Ἠϊ5 «πι ἆεσεπι 
ΡγαεάἰσαππεηέοΓπα αἱαααπη ρο(αϊΠεί ποϊαξίοπεπα, 
πιασίς εἴῖαπῃ Ιάεπι ἀεε]αται ἵπ Ἠΐ6 οὐ {εαυιπέ. 
Λαΐΐο, Ἰπαυῖε, φεγα δὲ ᾱε [2ΗΠΣΗΙ εοπεεβία εῇ, εἰ 
εἰγοκίμς Πἐνεγῇ γεδῖα ῥγοβεΙ/εεης ἡπ οί «4{πήπαπι 
46 εὐ πμπείμη α[[εγέ, οβέµίοπες πα[εωπίηγ εἰ βεγ/ια- 
οπει νετ αἰφέ εὐπ/απίεν. (1η αἰ{εΌη {1 115 Ὅετ- 
Γἱέμνν φις ἡπε[έσεμίέ [ων εἰ Ε[ιίεηι οἰγεπίων 
σαἰᾶε καν ή ρπήρεαυεγἰέ, πεεε[[αγίο [εἱεπέία αὐ- 
οβυήέμγ. Ἠκσε αμίεηη ἆμο {η φιιά Τέ {πβεπεγαμ!κη, 
ΑΕ φμίς εαι αμά φμίεφιαηι ἀἰκεγίέ Φμαὖι «4πίπιαγεν 
Φµέάυ]ς βοίέης φήαηι υεταὴῃ ἀἰκεγη. Ὁπάε αατεπι 

μοροντ 
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ἡ ψυχἠ πὼ αντπληπικὼ τὸ αἰῶητὸ κοὶ δοξασικἰὼ ταύτίυ κίνησιν ἑτέ- 
ω ο 2 η β »/ » ου ντ 

΄ ποβᾷ θαν τῆς νοητικῆς ὀκείνης καὶ τελόυπώσης εἰς α)ισήμίω, έργον εἰπᾶν, μὴ 
Οεμῤες βεραίως, ὅτι νιῷ οὐχ ἁπλῶς ψΨυχἰὼ, λλὰ κόσωα ψυχἰὼ συν- 
ἴσησυ οξ ὑπικειμῆῥων, τῆς τε κρείτΊονος οὐσίας καὶ οἱμεβήσου, καὶ τῆς 
χείρονος, ἱὼ «αἲθὶ τὰ σώματα μερισίὼ κέκληκον, οὐχ. ἑτέραν οὗσων ἢ 
δοξασικἰιὼ καὶ Φαντασικἰὼ καὶ συμπα3Ἡ τῷ αἰῶητῳ κίνησν, οὐ μομδύην, 
δλλ) ὑφεφῶσων ἀίδιο ὥασερ ἡ ἑτέρᾳ. Τὸ 39 νοερὸ ἡ Φύσι ἔχεσα, καὶ 
τὸ δοζασιὼν εἔχεν' δλλ’ ὀκᾶνο μὴῥ, ἀκίνητο, ἀπαλὲς, καὶ «δὶ τὸ αὲὶ 

μἠῥασων ἱδρυμβο οὐσίαν τῶτο δὲ, μεριςὺν κοὶ λανητὸν, ἅτε δὴ Φερο- 
μλῥης καὶ σιεδαννυµΏῥης ἐφαή]όμηρον ὕλης. Οὔτε 19 τὸ αἰῶητον εἰλήχά 
πέξεως, λλ) ἱῶ ἄμορφον καὶ ἀόρμσυ' ἤἥ τε «Ὅδὶ τῶτο τεταγρθη διύα- 
µις, οὔτε δόζρς ὀνάθθρες, οὔτε κωήσἀς οπώσας εχε τεταγµβῤας, δλλὰ 
τὶς ποολλὰς ὀνυπνιώδεις καὶ «Ἀδαφόρους καὶ περατ]ήσας τὸ σωματοεἰδὲς, 
ὅσα μὴ κ πὐχίω τὰ [βελίονι περιέππεν ὂν µέσῳ γλ) ἱώ ἀμφοῖ, 
καὶ «πεὸς ἀμφότερα συμπαδἩ καὶ συγλρῆ Φύσν χε, τῷ μδὸ αἰδηπκώ 
τῆς ὕλης ἀντεχομ]ῥη, τὰ δὲ κριτικὠ τν νοηῦμ. 

κδ. Οὕτω δέ πως καὶ αὐτὸς α]σαφἒῖ τοῖς ὀνόμασιν, “Οὗτος 

Φιδ, “ παρὼ τῆς ἐμῆς Ψήφεη λογιφες ὂν κεφαλαίῳ δεδῶω λό- 

Δ. 3. καὶ τῆς χείρονος] τῆς αἀ]εοίπιις εκ Ἑ,. Ὑεπει. Ερϊίοπι. 
Α. 8, οὐσίαν] εκ Β. Ε. Όχοη. Ἰαπποί. Ερίίοπι. Ὑμΐρο αὔεβ, 
Β. 3. τεταγµένη] Ἐ απἰάετη ἵπ οπιπῖοις Ηδτῖς οί ἵη Ἐρίίοπιε: ἴαππεπ ἀε]επάππα νἱάείως, 
Β. 3. εἶχε] Βὶο Β. εἰ πιατρο Ε. Ὑπ]ρο, ἔχουσα. 
Ἑ. {. τὸ σωματοειδὶς] τὸ αἀάϊτατη εχ Β. Ε. Όχοπ, Ἐρίϊίοπη, 

Πίς {επβ]ῖα αρρτεμεπάεπάϊ εί ορϊπαπάϊ πηποέας, ἁἰ- υνἱάμα εἲ ναρα Εαῑε, Ἡέ ο. ΔΡΡείετεί΄ πια(ογίαια 
γετίαφ αὐ Ιπεε]]ίρεπε 1]]ο εε ἵπ {εἰεπείαπι ἀεβπει- αρί(αίαπι ας ἁβραίαη. Ίαπι ποφις (Εη[Η]1 παει 
{ε, Απίπια ουτρετίε, ἀῑοί ποπ Ροϊείε; Ππί{Π Ώος 
Πιπιϊτετ «οπ{ΕεμΑπη, ημπο Ῥ]αΐοπεπι ποπ υπί- 
γετίε Απίπηαπι, {εἆ ππηηάϊ Απίπιαπη «ΟΠΙΡΟΠΕΤΕ ϱ 
[Πιρ]εδεῖς, πἰπαίτωπα ε παίυΓα ρταβαπεῖοτε εξ Γπάϊ- 
ν]άμα, 2ἴαιε ε ἀείετίογε, 1Άπ1 1ρίαΤη ἴτο «ΟΓΡΟΓΑ 
Ὀινίἁυαπι αρρε]]ανῖε, που ἀϊγετίαπι α πιοβίοηθ ορ]- 
πΙοία, Ἱπιαρ]παιτίοε εί αυαπι {εηβ]ία αβΙοῖαηε, τ 
αυςε πο Π{ Παἴα, {εὰ ρετρείωο βιδ(Ηεοτῖε, α{ εἴίαπα 
Αἰτεγα. Ναίυτα οπίπη φυΣΕ Ιπίε]Ηρεπάϊ Ἰαδαῖε νίπῃ, 
Παδυ]ε εείαπω ορίπαπα!. Ίεταπα Ί]]α αἰάεπι πιοει] 
ηΟΏ οὐποχία, ποη αβεδῖοηῖ, Ιππῖχα Εαΐς τεδις 
{εππρετ εοἀεπι πιοάο πιαηεπείθς: Ίαρς αμίεπη Τ]- 

ΥΟΙ.. γ. 

υπο οῬίίρεταί οτἀο, {εὰ Ιπ[οιπιίς εαί αἴηιιε ΙπάεΠ-- 
ΠηΙ(λ: εἰ {9ευ]ίας εἰ αἀάῑξία πεφιε ορϊπίοπες ρτοῦα 
ἀθπόχας, πεαΙε πιοξίοηες ΟΠΙΏΕΦ οΓάἱπαίας Ἠαῦε- 
Ραε: {εὰ ρ]εταίαὰε {οπιπίογυπα βπηί]ες, {επιετατίας, 
εἰ αυ (ωπιυ]απα «ΟΓροΓες {αου]ίαί αάίειτεηε, 
ηΙ{ {οτιιῖεο ἵπ Ιάεπι οὐπι ππεΙίοΓε ΠαξιΓα Ιπο]άΙ{- 
{επί. Ἐταί επίπι ΙΠ πιεάἰο απιροταπῃ, παίµταππαε 
παδεῦαί «μπα υέτίαιε «οσηαίαπῃ 2ἴιε οοη(εηέίεη-- 
τεπι, νἱ {επεεπάϊ πιαίετίαπα αρρτεΠεπάεης, ]ιάϊσίο 
νίπῃ Ιη{ε]Ησεηίεπ, 

ΧΧΙΝΥ. ΆΑιίαιε Ἠος Ιρίε ρᾳΏπε ἀῑετεῖς νεῖδὶς 
ἀεε]αταῖ: ᾖ4εα, ἵπαυ]ε, ῥαος εν μέ υεγ2ο ἀἰκαπε, [επ- 



αλ ΠλοΥΤΑΡΧΟΥΧΥ 

«9ος, ὄν τε καὶ χώρων ὢ λύεσν Ε), τεία πειχῆ ὢ πεὺν ἑρουὸν μέῷς.᾽ 
- 8 ο ο ς « Ἡ ς ε Αν Χώραν τε }ὸ χαλὲ ὁ ὕλην, ὥασερ ἔδραν, ἔπν ὅτε καὶ ὑποδυχήν' ὃν ὃ, τὸ 
ό ν / δὲ ο) / / / ᾿ δὲ / 2/ Αλ. Ἁν . 

ΥοΥΙον λύεσιν ΤΕ χοσμ8 µηπω γεγονότος, Βθέμίαν αλλην η τ ον - 

θολαϊς «ὁ κωήσεσν ἐσίαν, τὸ τυπᾶντος καὶ τᾶ πυπεμδύε μέαξὺ τέα[μλρην, 
δαδιδοῦσων ὀζαῦδοι τὰς ὀκέλεν εἰκόνας. Δια τε δὶ Ὅαῦτι µερισὴ «θλσ- 
ηλορόύΦη, κὶ ὅτι τὰ αἰῶητῷ τὸ αἰώωνόμλμον, καὶ τά Φαντισῷ τὸ Φφαντα- 
ζόμᾶρον ανάγκη συνδιανέμ ες ) συμπαρήκν' ἡ ὸ αἱ) ητικὴ χίνησις, ἰδία. 

νω. ω λ } λ ε] / ασε. Αν ο. ο» 
Ψυχῆς σα, χωέ) «φσεὺς τὸ αἰῶ ητὸν ὀκτός' ὁ ὃ νῶς, αὐτὸς Ὦ ἀφ ἑαυτὸ 

/ ον 4ύ 2 / λ ω ο ώς 9 ς λ 

μόνιμος ἱὠ ὁ ἀκίνητος, ἐγλυόμλμος δὲ τῇ Ψυχῇ ὁ κρατήσας, εἰς ἑαυτὸν 
οισρέφει, ὢ συμπξαΐνει 7. ἐγχύχλιον Φορὼν «ξι τὸ μον ἀὲ µάλισα 
Ψαύησαν Ὦ ὄντος. Διὸ ὢ δυσυνάκρατος ἡ χοιωνία γέγονεν αὐτίύ, ὢ ἆμε- 
θάδῳ τὸ µεριοὺν, ὶ τῷ μηδαμῆ κωητὰ τὸ πώντη Φφοβητὸν µιγνύβσα, χοὶὶ 
χα(ωοιαζομΔη Ὁάτερον εἰς ζωυτὸν συνελ)εν. ᾿Ἡν ὃ τὸ Ὀάτερον οὗ κησιο, 
ὥὤασερ δὲ (ωυτον σαΐσις, »λ. δοχὴ 6 φορᾶς κι ἀνομοιότητοο. Ἑχάτερον 
3 Ἆπὸ τῆς ἑτέρας δρχῆς κάτάσιν, τὸ μλὺ Ἅωυτον Ἀπὸ τᾷ ἑνὸς, τὸ δὲ 9α- 

τερον Ἀπὸ τῆς δυάδος καὶ µέμικται τοεῶτον ὀνταῦναι «δι πμὸ ψυχίωὼ, 
Ἂριθ μοῖο καὶ λόγοι σεωδελέντα, κο µεσότησι ὀναρμονίοις, κὶ ποιξ Φατε- 
ρον Ὁ ἐγγωόμλμον τὰ ταντὰ Ἀ]αφορο», τὸ δὲ ζιυτον ὂν τῷ ἑτέεῳ τάξη, 
ὡς δῆλόν ὅδιν ὂν πιῖς πεώταις τ Ψυχῆς διωάµεσι εἰὰ 3 αὖ), τὸ χει- 
πκὸν ὦ τὸ κωηπχό. Ἡ Ὦ ὦω κήησς ὀὐθὺς ολιδεκνυ) «ξὶ Ὑ. ἐρονὸν, 

{εμέ{α, ο ζαῇε απο ογ{σίπεη ες ἐγία ᾖσε [ο/η 
Επι, δῥαµπη Ὀγεωπ. δρα επίπι νοςαυι]ο αᾱ- 
Πεῖε πιατετῖαπα, αί εἰ [εᾷ:ς, αἴημε αἷίας γεεερίαειή! : 
Έπς αυίεπι νοςαῖ, τὰ ααοά {οἱα πιεπίε ρετοίρίεας, 
[ει Ἱητε]Πρίθ]ε: Ότεαπι πιαήάϊ ποπάυπα πατί {αῦ-- 
Παπίῖαπι, πυ]]α Πταπι αἲῑα ἵη τε, 4 παπα π πιυ(α{1ο-- 
πίθις ετ πιοίοας, Ἱπίετ {οἵπιαΠς αἴηιε {ΟΓΠΠΑΓΗΠΗ 
πιεᾷ]ο οσο οτάίπαταπη, αἴοιε εββρίες εοταπι ας: 
ἴοί {απτ ως ἑταπ[πΙζεπίεπι. Έχρο επι οὗ Ἠας 
Απίπιαπι Ώλης Ὠϊγιάιαπι ἀῑεῖε, {απι αμσά {επῇ]! 
{εηίῖεης, εἴ Ιπιασιπαδιϊ Ιπιαρίηλης γἱ5 πεςεῄε εί 
εοπαϊτεζατ, εἶφιε αὀμαετεαί. ΊΝαπι νὶς {επεῖεπάί 
Απίπια: ρτορτία, ππογετατ {εοιπάαπα 1 αιοά {οτί 
(εωίτας: Ἠπεης Ἱρία Ρετ {6 {αδί]16 εταε, εί πποξι5 
εχβετ», Ίπβτα Αηίπια,, ἵῃ εΆπιηιε παδῖα ἱπιρετίαπι, 
ἴπ εἰρίαπῃ «οηγετΏτως; εἰτου]ατειπαιε «οπ{ςίέ πιο- 

έαπα, 6α ας 152 [απίέ αἱ {επιρεγ {αἱ πιαπεαη: απαϊ]ία 
ΡοιΗΠπιυπι ατίησεης. Ίτααιε εἴίαπι {επιρεταία 
ἀιβηεϊ]ῖφ Εαῑε εοταπι εοπιπιµπίο, αιι Ιπάινιάαο 
Ὠινιάαπα, πιίσιαπα πποὈΙ]ϊ α{αιεφαααε πιοδῖ]ε, 
πηί(σετεῖ, ας Ενετία ἵπ Ἰάεπι «οηρτεᾶί «ορετεῖ. 
ΆΝοπ εταί επίπα Τρίε Μοιις Ὠϊνετίαπι, αξ πε [άεπι 
αιίάεπι εΓγαί ααῖες, {εά Ππίείαπι ἁονιπαϊπίς εί ἵπα-- 
αυα[εῖς. Ὀεταππαμε επίπῃ αὓ αἰζετο ρπε]ρίο- 
ταπῃ οτίζατ: Ἰάεπι αὉ η]ίαίο, Ὠϊνειίαπι α ΡἱΠα-- 
τίο. Αίθιε πο ρτίπιαπι ἵπ Απίπια ΕιεγαΠέ «ΟΠΠ-- 
πηϊχία, Πιπηετίς, εἲ ΡτοροΓοπίδις οο]]ραία, εἴ 
πιεάιείαείδις Ἠαγπιοη]οῖ. Ἑβείίαιε Ὠϊνειίαπι 
Ἐἰάεπι Ἱπίετταπι Ὠϊβετεπτίαπι, Ίάεπι ἵπ Ὠϊνετίο 
οτάϊπεπι; αιοά πιαπἰ{είξαπι ε ἵη ρειπαϊς Απίπια 
{αου]ιαίδας, Ιαάϊσαπά!1 {οἶ]ίοεί 6ί πιογεπά1. Μοεις 
{αεῖπι ἴπ «σοε]ο ἀεπιοπβται Ὠϊνετβίαίεπα η Ίάεῃ-- 

σαν 

ο οσο ο ο 

ο ο. οοἼπ νο 

λκὑμάμλὰν 



Ε 

1ο2ς 

3όήσις, 
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ἐν μθὺ τῇ πιυτότητι τὶὼ ἑτερότητα τῇ “περιφορά τό ἁπλανῶν, ὃν δὲ 

τῇ ἑτερότητ τὺ ταυτότητα τῇ πίξει αἴό «λανηὴν' «λικρατᾶ }ὸ ὃν 

ἀκένοις τὸ ταυτὸν, ὂν δὲ τοῖς «Ὅδὶ γἱὼ τοιῥαντπο. Ἡ δὲ κθίσι Ὀρλὰς 

μὴῥ ἔχει δύο, τόν τε νοιῷ Ἀπὸ ταντᾶ «σξὸς τὸ χφθόλΗ, καὶ τὼ αἰῶησιν 

Ἀπὸ τῷ ἑτέρου «οθὸς τὰ καθ΄ ἔχασω. Μέμικται δὲ λόγος ὁξ ἀμφοῦ, 

νόησις ὂν τοῖς νοητοῖ, καὶ δόξα γωόμηρος ὂν τοῖς αἰῶ ητοῖς ὀθγάνοις τε 
ταῖς μεταξὺ Φαντασίαις τε καὶ µνήµαις χρώμλμος, ὧν τὰ μὴν ὂν τῷ 
ταυτ τὸ ἕτερον, τὸ δὲ ἐν τὰ ἑτέῳ σοιᾶ τὸ ταυτόὀ. Ἔσ }ὸ ἡ μὺ 

νοῦᾶντος κίνησις «Ὁξι τὸ μῤον ἡ δὲ δόξα, μονὴ τὰ αἰανομλῤο 

«ἳδὶ τὸ κιούμΆμον Φαντεσίαν δὲ, συμπλοκίὼ δόξης «οθὸς αἱῶ)ησιν Ὥσων, 

ἴσησν ἐν µνήµη τὸ ταυτὀν τὸ δὲ Ἱατερον κωξῖ πάλι ἐν λ]6φορᾷ τὸ 
«φόδεν κοὶὶ νιῶ, ἑτερότητος ἅμα. κοὶ ζωντότητος ἐφα]όμῆμον. 

κε. Δᾶ δὲ τὸ «Ἡθὶ τὸ σῶμα, τί κόσωα λνομλίω σιώταξη, εἷ- 
κόνα λαρῶν τῆς αναλογίας ἐν ᾗ δηρµόσατο ψυχἰώ. ᾿Εκᾶ μὸῥ 9») 
ἱῷ ἄκρωτον πρ, καὶ ἡ γῆ, χαλεπίὼ «φθὸς ἆλληλα κροθἰώαι Φφύσν 

ἔχοντα, μᾶλλον δὲ ὅλως ὤχρατον κο] ἀσύσωτον ὅλεν ἐν µέσω έμηνος 

αὐτίν, } Ὦ αέρα «πθὸ τῖ πλυρὸς, τὸ ὃ ὕδωρ «οθὸ Ὁ γῆς, ῦτι «ορῶτον 
Ἀλλήλοις ἀκέραισεν, εἶτα διὰ τώτων ὀπέία «πρός τε ζαῦτα κ (ωθὸς ἄλληλα 

σιωέμιξε καὶ σιωήρµοσω. ᾿Ἐνταῦδα δὲ πάλιν τὸ παντὸν καὶ τὸ Ἀαίτερον 

λ 
το 

τὸ 

Β, 4. ἓν μὲν τη ταυτότητι] μὲν τεοερίυπι εκ Β. Ἑ, Ψεπεί. Ερίϊϊοπι, Ὑμἱρο, δέ. 4 
6. ἄκρατον πὂρ] Εοτίε τεότας Ερίτοπιε, ἄκρα τὸ πὸρ. 

.Β. πρὸ τῆς γης] 8ίε Αἱά. Βαΐ, Ἁγ]. Β. Ε. Ὑπ]ρο, πρὸς τῆς γῆς, 

Ὠταίε, τενο]ωεῖοπο Ιπειγαπβωπι Εεἰ]αταπι, εί ἵπ 
Ώινετβιαιε Ιἀεπείλίεπι οτάῖπε ετταΠωτη. 1π Π5 
επίση ραενα]εῖ Ιάεπα, εοηίτασίαπα ἵη 19 αμ: ροπε 
{ειταπα [αηζ. Τυάϊςίυπα αμίεπα ργϊπεῖρία Ἠαῦεί ἆιο :. 
Μεπίεπι αὉ επι ο Ὀπιγετία]ία, εἰ ῥεπίαπι 
ΠὨινετίο αἆ Ῥιηρυ]ατία. Ἐατίο εχ υεγϊ(αιε παἰχία 
εί, αυ Πιτ Ιπίε]]σεπεῖα ἵπ Ιπτε]]εάχαϊ (αθ]εέής, 
ορίπ]ο Ιπ {επβδως: αέαταιε γε]αεί ἴπβΤπιε-- 
'τ1φ {π πιεάϊο Ἰηίετ Μεηίεπη ας θεηίαπη ροβ5ῖ5, γἷᾖς 
ἃς πιεπιοΓῖ, «Μοταπι αἷῖα ἵπ Ἐοάεπι Ὠἱνετίαπη, 
α]ία Ίάετα ἵη Ὠϊνετίο εββοῖωπε. Ἐβ επίπι ἱμτε]]]- 
δεηίία πιοτῖο {αευ]ταςῖς Ιητε]]!ρεπεῖς οἶτοα 1ὰ αιοά 
Ρειπιαπες: ορἰηἰο αμίεπι ρειπιαηῇο εἶις αὖοά {επ- 
Πέατ εἶτοα 1ά αιοά ἵπ πιοία εβ. ὙἨ Παπι αμίεπι 
(Ἠος ῥῥαμίαβαπι ἀῑοο), οοπιρ]εχαπι ορἰπἰοηϊδ οι 

(επία, «οπ{ΗεμΙέ ἵπ ππεπιοτία Ιάεα: Ὠϊνειίαπα 
γετο τυτίας πιογεί ραηταβαπα {ει νίαπα, ἵπ ἁῑί- 
οἰπιίπε ργατετίεί ας ρια/{εηείς, Ππιαὶ Ὠϊνετ[ια- 
ἴεπι εἰ Ιάεπεϊίαίεπι αἰτίΠΡεΠΦ. 
ΧΧΥ. Οετιεταπι οροτίεῖ ελΠι «οη{επιρεΓαίίο- 

πεπα, αὐα «οτρυς πιαπάϊ οοπβαίυπι ε{ε, αά{οιίσοετε 
αἆ εχεπιρ]απῃ ρτοροτβοπίδ, {εεμπάωπα 4 µαπι Εαῑε 
Απίπια «οπείππατα. 1Τδί επίπι εταί ρωτις ἰρπίς, 
εἰ τεΓΓ2, αυ ἱπίετ {ε εοπίεπιρετατί ἁμββου]έετ 
ΡοΠεπί [μαρίε παίωτα, ἴπιο παἰχίμταπι οπιηίπο εἴ 
εοπιροΠ{Ιοπεπι τεβισετεηε. Ίταφιε Ιπίες εα πιε- 
άϊο Ίοςο ΡοΠεΠς αξτεπι {ρηῖ, 24 μα! ἵεγγα; ΡΓοΡρίο- 
τεπα, της Ρρτίππαπι οοπιπι!{ομῖε, ἀείπάς Ἡογιαπι 
ορεΓα εἴἶαπι Ί]]α ουπι Πἱ5 εἰ ἵπεετ {ε «οηῖεπιρεταν ἵε 
οοποίππανΊτααε Έευς. 19 Πίς είσαι. ἸΙάεπι εε 

ο 2 



ατό ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΎΥ 

ἐναντία Δωάμεις καὶ ἀκρότητας ἀνππάλες, σιωήγαλω, οὐ δὶ αὐτῶν, 

Ἀλλα οὐσίας ἑτέρας μεταξὺ, τὼ μδὸ ἀμέρισυν πορὸ τῷ ποωτᾶ, 'σρὸ δὲ 
τὸ ατέρου τὑὺ μερισἰὼὺ, ἐσιν ᾗ «Φςβσήκουσαν ἑχφτέραν ἑχατέρα, πάξας, 
εἶτα µιχλείσωιο ὀκείναι ἐπεγκερουνύμβμος, οὕτως τὸ σᾶν σιωύφηνε ἓν 
τῆς ψυχῆς έδος, ὡς ἱῶ ἀνυσον, ἐκ λ]αφόεων ὅμοιον, ἔκ τε ππολλῶν ἓν 
ἀπειρασμένθ». Οὐκ σὗ δὲ πνες εἰεἸῶ-αι λέγεαν δύσµικτον ὑπὸ τᾶ 
Πλάτωνος Τ αέρα Φύσν, οὔχ. ἄδεκτον σων λλλὼ κὶ Φίλίω μέζαεολῆς' 
μᾶλλον δὲ 7 Τ' πιωτᾶ, µόνιμον  δυσµεπίολητον Έσαν, οὐ ῥᾳδίως «φθὸσ- 
εα µίξω, δλλὰ αἀπωλεῶ-αι κοὶ Φόύγει, ὅπως ἁπλῆ αἱαμείνη καὶ 
εἰλικριὴς καὶ αναλλοίωτο. Οἱ δὲ πιῦτα ἐγχαλοιώῶτες, ἀγνοῦσιν ὅτι τὸ 
«Ἀ 

Ὦ ποωτὸν, ἰδέα τὼν ὡσαύτως ἐχόντων ὅοι, τὸ δὲ Σάτερον, τῶν λ]οφόεως' 

καὶ τώτα μζῥ ἔροον, ὧν ἂν ἄψηται δίράναι καὶ δλλοιοικῦ, καὶ Φολλὼ 

ποιν ὀκείνα δὲ, σιωάγφ καὶ σιωιρούναι δὶ ὁμοιότητος ὂκ «ολλῶν μίαν 
ἀναλαμβανόντων μορφίὼ κοὶ δώαμω. 

κσ. Αὗται μὲν ὅω διωάµεις τῆς τᾶ παντὸς εἰὼὰ ψυχῆς, εἰς δὲ 
θνητὰ κο πα ητὰ «αρεισιοῦσαι ὄργανα «φαρτῶν καὶ αὐτὸ σωμάτων, 
ἐν πούτοις τὸ τῇ δυαδικῆς καὶ ἀορίσου µεείδοο «πιφαίεται μᾶλλον 
έδος, δὲ τῆς αἱπλῆς καὶ μοναδικῆς ἀμυδρότερον ὑποδέδυκε. Οὐ μὶὼ 
ῥᾳδίως ἂν πο ἔτε Ἰάθος ἀνθρώπε «σαντάπασιν ἀπηλλαγμένον λογισμᾶ 

ος ἡδνά] Βὶς Ἰωτοοὴ, γή, Λασα, Ἐν Μια πω μα μα... 
Ο.ς. δράναι] δίς Β. Ἑ. Ὑπ]σο, διεγάναι. 

Ο. 6. οκ πολλῶν] 8ὶςο Β. Ἑ. Ὑπ]ρο, ἐκεῖζ σολλων. 
Ὦ. 3. εἶδος, δὲ τῆς ἁπλῆς] Ἐχο]ά]ϊῖ τὸ απίε δέ. 

ὨὈινετίαπα, {δευ]ταίες οοπέτατία» εἰ εχίτεπιϊταίες 
Ἰηνίοεπι αἀνετί[αηίες οοπἀυχίέ, ΏΟΠ 1ρία5 Ρε {ε, 
(εὰἆ ἀιιλς 2115 {αρ αηείας, Ππάϊνίάμαπι Ίωχκία Ίάεπι, 
Ὀινϊάιαπα αχ ὨὈϊνετίαπι «οπ{Ηέμεης, {πο οτάίπε 
ἀενιηχίε: ἔαπα 116 παϊχεῖς Ἠας «οπίεπιρεΓαΠς, Ιτα 
τοῖλτη Αηίπιας {ογπιαπι οοηίεχαῖε, αααηταπη Πεγὶ 
Ροτωῖς εχ ἀῑβετεπεσας Ππαϊ]επι, εχ πια]εῖς μπαπα 
{αῦγίςαίι. Θαπί αῖ ἀῑοληί, α Ρ]αΐοπε πο τεότε 
Ρτοπιπεϊαίυπι Γἐνεγ/ παξωγαη 1ηέκέ ἆἱ[εί επι ε[[ε, 
επι ε2 ΠΟΠ πιοάο ποη τείρααί, [εἆ επῖαπι απιεί 
πηω(αέίοπεπι: ἙἘ]υίάεπι ροξίας παζιταῖα, Παυί]ετα 
ει α πιμίαίοπε αρ]οστεηίετα, πο {αοῖ]ε αἀπαίπῇε 
πιΙχίοπεπι, {εὰ ανετίαταπι {αή1ε ας Εαρ]ῇε, αἲ Ππι- 
Ρ]εκ, Πηςετα, εἰ αἰτεταιιοηίφ ναςια ΡεΓπΙαπετεξ. 

. 

Πας αι ν]ο ἆλπε Ῥ]ατοπί, Ισποταπέ Ιάεπα εογάπι 
αιι! {επχρετ {απί ε]ωίάεπι πιοά! εΠε Ιάεαπα, Ὠϊνει- 
{πα εοταπ ΎἩςξ αἰίας αἰτετ αβοϊυπέατ, αἴααε Ἠικ- 
19 εΠε πιαπις 4µᾳευπαιε {ληραι, ελ ἀῑνιάετε εί 
αἰετατε ας πιυ]ία τεάάρτε: Ι]]αδ, «οπίταπετε εε 
οοπιρίηρετε, αί πια]τ οὗ ανα Πεαάίπεπα ΠΠΑΤΏ ΠβΠ-- 
οἴοαηταΓ {οτπιαπῃ αἴαιε {αου]εαίεπη. , 
ΧΧΥΙ. Άιτιε Ἠ {απε νῖτες Απίπιας Ὁπί- 

γετῃ. Όια υδἱ ἵπέγλγεταπε ἵπ πιοτεα]]α εἰ αΏες- 
Ποπ οἈρβοία οο{ροταπι οοτταρεϊδιἵαπι Ἱπβτι- 
πιεηία, ἰδὶ γ Εἰπατία εἰ ἱπάσβηίταε ρατεῖς πιαρῖς 
{είε εκεγῖῖ, ἔοτπια Ππιρ]οίς οί απὶταεῖ. αβληΏῖς {4- 
ου]ελεῖς οὑ{ουσίας Παβειπίε, Νεααε ἕαπιεν {αεῖ]ε 
2βεέχαπι Ποπιϊπίς Ρτοτίας α ταίίοπε {εραταίαπα ἆε- 
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Χοτωνοήσέεν, τοὔτε Ἀ]ονοίας κίνηση, ᾗ μηδὲν οπιφυμίας ἢ Φιλοπμίας ἢ 

τῷ ααίροντος ἢ λυπεμβῥου «φεόσεα. Διὸ  Φιλοσόφων οἱ μῥ τὸ σαάθη 

λόγες ποιοῦσν, ὡς πᾷσω ολιδυμίαν χο λύπίω καὶ ὀργίω κρίσές 

Ε οὔσα, οἱ δὲ τὰς Ἀρετὰς Ἀποφαίνασν σαθητκὰς, κοὶ 9 ἀνσυεία τὸ «φο- 
θούμῆμον, καὶ σωφροσιιώῃ τὸ ἠδόμ]μον, καὶ Φιχομοσιώη τὸ χερδαλέον τ. 

Καὶ μἱὼ λεωρητικῆς γε τῆς ψΨυχῆς οὔσης ἅμα, καὶ «φεαικτικῖς, χοὶ }ξω- 
ρούσης δὲ τὸ χα’ ὅλου καὶ τὸ καθ΄ ἔχασα, καὶ νοξν μὸ ὀκᾶνα, ζαῦτα 
δὲ αἰώεῶ-αι δυκάσης, ὁ χοιὸς λόγος αι «ξἘί τε ταυτὸν ὀντυγγάνων τῷ 
9ωτέεω, καὶ αυτ «ξὶ Σατερον, οδτχειρᾶ μῖῥ ὅροιο κο διαιρέσεσι χωρᾖ- 
ζεν τὸ ἓν κοὶ τὸ πολλὰ, κοὶ τὸ ἁμερὲς καὶ µερισύν οὐ Φώαται δὲ 

φαρῶς ὂν Φὐδετέρῳ γυέῶαι, αἱ τὸ τὰς ὂδεγὰς ὀναλλὰξ ἐμπε- 
Ε πλέχβαι καὶ χοταμεμίχθαι ὃ δλλήλων. Καὶ αἱ τῶτο τῆς οὐσίας 
τὼ ὁν τῆς ἀμερίσωυ καὶ τῆς µεεισῆς ὁ Ἰεὺς ὑπιδοχ]ὼ τῷ ταυτῷ κὶ 
τα ἑτέρῳ σιωέρηση, ἵνα ὂν λ]οφορᾷ τάξις λύητα/ τῶτο 3ὸ ἰῶ ολυέσ- 

3α) ἐπὲ χωβίς τότων, τὸ μῥ ταυτὸν σἑχ εἶχε αἱοφορὰν, ὦςε Φδδὲ κί- 

γην, ΦΘόδὲ εσυ ώτερον δὲ πάξιν οὐχ ἔπχεν, ὧθε Φὅδὲ σύκοισν, 6ὔδὲ 
εσυ. Καὶ }ὸ εἰ τῷ ντ συµβέθηκεν ἑτέρῳ 9) τῷ ἑτέρε, καὶ τὰ ἑτέρῳ 
πάλι ἀνπὸ παντὸν, ἐ)εν ἡ ποιαύτη μθλεξις δλλήλων ποιᾶ γόιµο, δλλὰ 
δεται πείτης πνὸς, οἷον ὕλης, ὑπγοδεχομβῥης καὶ αἱ τπὸεμθῥης π᾽ ἀμφο- 

Ἐ, τ. ὠλδρείᾳ----σωφροσύνη--- δικαιοσύνη] Ἱτα Ἁγ]. εἰ οοπ{επεῖε ἵπ ὠνδρεία Ψεπει. Καπι ΑΙά. Βαΐ. Β. Ε. Οχοπ. ὦν- 
δρεία---σωφροσύνη----δικαιοσύνη. Ἠϊπο Βίερµαπ. {εοῖί, ὠνδρεία----σωφροσύνην----δικαιοσύνην. ΤΑ εἰ Οταεο-]-αί. 
πΙβ οφ ιοἆ ανδρείαν αΏατη{εταπ{. 

ΣΕ... τῷ ταυτω] 8ὶς Β. Ε. Ύπ]ρο, τῷ αὐτῷ. 

ο ο δα 

ο ον νο ὃς Ἐκ. ιῤῥμιᾶᾶς, ν . μα νο ο αν 

͵ 

. 

ο δν. 

Ππάϊνιάυμπι 1 Πἱν]άμο: ποπ ροῖείξ αυέεπι πποετε 
ἵπ αἰεεγαίτο εοταπῃ εΠε, ἴάεο ααοά ρεϊποϊρία ν]αίζ- 

πέν ης αν πηποξαπι Ίπεε]εξχας, οί ΠπΙΒΙ] οιι-- 
ΡιάΤα1ς ἁΠ, παιάΠ, αυ: πιο]εβία αὐ[τ. Ίεααιε 
ΡΗΗοίορμοτωπι αἰῆ 1ρίος απἰπηϊ {αβίτος αβεάλις, 
Γαίοπες νοσαπε, φιοά οπιπίς οοπουρἰ{οεπεία, ἆο- 
Ίστ, ἴτα, πε Ἰμάϊοία αιαόαπι: αἲ γΙτειεε ρτο- 
Ἠμηςίαης αὓ Ἡς ρεπάετε αβεξοπῖθις: παπι θέ {οτ- 
Πεμάϊπϊ ππείωπα, εξ (εππρεταπεῖα: νο]ρίατεπι, εἰ 
Πηβα ία Ἰαοτὶ ᾽αρρεείίοπεπι αἀε[ε. Ίαπι ευπι Α- 
Πῖπια ες οοπτεπηρ]απάϊ γίπι Ἠαδεαί, εἰ αρεπά[, 
σοπΠάετει αιζεπα ευπι υπἰγετβρ]ία επ Πηρι]ατία, 
ἆς αμίδυς Ίας (οτε, ἴ]α Ἱπτε]]σετο ἀῑοίτατ : 
Οοπιπιυπίς Ἐαΐίο {επιρε εἶτοα Ἰάεπι Ὠϊνετίο, οἶτ- 
«α Ὠϊνετίαπι Ἐλάσπι οοοµστεης, οοὔαές αυίἀεπι 
ἀεβπϊεπάο ας ἀῑγιάςπὰο {ερατατε ἨΠΗτη πιυ]εῖς, 

Ππι Ιπίετ {ε οοπιρ]ςαία {απί αίααε οοπιπαϊκία. 
Άίαιε Ιάείτοο παἰχέυπι εκ Ἱπάϊνιάμα εἰ Ὠϊνιάμα 
{αρίληία τεοερίαοµ]π Ώεις Ἐάειπι ει Ὠϊνετίο 
οοπ{Ηεωΐε, αέ 1η ἀιβετεπτῖα ε[εί οτάο. ος επίπι 
εγαί παίεί. ΊἈΝαπι πε ηῖς Ιάεπι ποη ΠαδυΙΠει ἆιξ- 
{ετεηίίατη, ας Ρρτοϊπάε πεαμε πιοῖµπη, πέαιε οἵ- 
ἔαπαι: Ὠϊνετ[απι ααίεπα οτάΐπε οατιΙ{Πεῖ, ας Ροίτο 
εί οτί εἴ οοπ(ήτωίίοπε,. Ομΐρρε { Εἰάεπι αοε- 
ἀῑΠεε, ας Ὀινειίαπι 2 Ὠϊνετίο εΠει, εἰ Ὠνετίο, α 
Ίάεπι {εευπα; πΙΒΙ] ἔαππεῃ Ώαρο ρατ(ιεΙρατίο ρεηίτα- 
Ρε εβεείΠει: {εὰ {ετεο ορις εταῖ, αοὰ ἑαπα μπι 
ππαϊετία υίτυππαυε 1Π {ε τεεἰρετεί, αῦ εοφιιε αῇῃςς- 



1158 ΠΠ λοτα Ρκ οΙΥ 

Αύτη 3 ζῶν Ωςρῥήω σωωέφησε τῷ αθὶ τὸ νοητὰ μίαν 1936 
τὰ «ξὶ τα σώματα κωητπκᾶ τὸ ἄπειρον ὁρίσω. 

κζ’. Ὡς δὲ Φωνή τς αν ἄλογος καὶ ἀσήμαντος, λόγος δὲ λέξις 
ὂν Φωνῇ σημανπκῇ Ἀ]ονοίας, αρμονία δὲ τὸ ὂκ Φούγίων κοὶ αἱθση- 
µάπων, καὶ Φθόγίος μὴν ἓν καὶ ζαυτὸν, Ἀ]άΐσημα, δὲ ΦΦόγίων ἑτερότης ὃ 

α[αφορφ, μιχλέντων δὲ τούτων ὡδὶ γήεται καὶ µέλος ἕτω τὸ σαθη- 
τὸν τῆς ψυχῆς ἀόρισυν ἱιῶ κοὶ ἀσοίγμητον, «εἶτα ὡρίῶη τέρατος ἐγ- 
δνομβύε καὶ εδις τὰ µερισὰ κοὶ παντοδαπά τῆς κινήσεως συλλαθᾶσα, | 
δὲ τὸ πευτὸν καὶ τὸ ἕτερον, ὁμοιότησι καὶ ἀνομοιότησι δριθμὴρ ὂκ Ἄ]ο-- ε 
Φορδς ὁμολογίαν ἀπεγοσαμλων, ζωή τε τῇ παντός Ὅδιω ἔμφεων καὶ 
αρμονία, καὶ λόγος ἄθων «ειδοῖ μεμιγμδρίω ἀνάγκίω, ἰὼ ἐἑμαρμδύίω 

οἱ πολλοϊ χφλᾶσν ᾿Εμπεδοχλῆς δὲ, «βιλίαν ὁμᾶ κ νέος Ἡράκλειτος 
δὲ, παλίτροπον αἱεμονίίω κόσµ, ὄχωασερ λύρης καὶ τόξα ΤΠαρμβμίδις 
δὲ, Φώς καὶ σκότος ᾿Αναξανόρας δὲ, νοιὺ καὶ ἀπειρίαν Ζωροάφεης 

"δὲ; Οεὸν καὶ δαίµονα, τὸν μ0δ, Ὡρομάσδίω καλῶν, τὸν δὲ, Αρεμάνιον' 
Εὐριπίδις δε οἐχ ὀε)ῶς αντὶ τοῦ συμπλεκτκοῦ τῷ αἰαζώκτικῷ. κέ- 

χεητα, 

τέρων. 

Ζευς, εἴτ ἀνάγκη Φύσεος, εἴτε νᾶς βροτῶν" | ο σ 

Α. 8. συλλαθᾶσα---ζή] Α]απϊἁ ἀεεβ αἁ ἱπίερεϊίαίεπι οπτω {επίεπίῖα, ἴππι οοπβγιθ]οηϊς: ζωὺ ααϊάεπι οπση 
Ταγπερο {οτῖρβ, εἲ νετῖ ρτοδαδί]ας. Α]ά. Βαΐ, Χγ]. Ψεπει. ζῶν αιοά ἵπ ζώη παπζαγΊί οππῃ Απο. 
Ρίερηαπις: εἴ νένα τεάἁϊάϊι Χγ]. τεξῖας υἶία ουπι Τατπεὺ. 

τείυτ. ας ε[ πιαίετῖα, αααπι ρτίπηαπι Ώειις 
οοπβ1εωῖι βαὈΙ]ελίο τετωπι ΙΠτε]]ΙσιδΙ]πα ἰηβπ- 
εαίεπι πποὈ]εαείς «οτροτῖρις {π]ατεπείς ἀθίετπιί- 
ΏΦΠΦ. 

ΧΧΝΥΠ. Οιεπιαάπιοάμπι Αμίεπι γοχ αωσάαπι 
Ότυία εβ εί πμί] βρη]ῄςας, οΓαίίο Αμζεπι ἀῑέΤίο 1 
γοςε {εηίαπι αηϊπαϊ εχρΓίπιεης, ἨαΓπιοπία Ροττο 6 
(οηίς εε Ιπτεγνα]]1ς οοπαροπίξως, αο {οπυ5 υΠυπῃ εί 
εί ἴάεπι, Ιπεεινα]απα {οπογπι εἰ ἀπετεητία εἴ ἆἷ- 
νεΓῄτας, Ἠ]ίαιε οοπιπιίχεῖς αηεί]επα οοπΠςίξαΓ; 
Πο Ρατ Απίπις αβεξοπῖρως οὐποχία, Ιπάεβηῖτα 
εταί εἴ Ιποετεῖ Ἱπιρε]]εῦαειχ πιοπιεπεῖδ: Ροί ἆε- 
πηΐα Ρας, οαπι ΠὨἱνιάμαπι πιοζας νατ]είατεπι εἲ 
οπιηίρεπαπα (ετπιίπις 2ο {οτπια ΙπίταΠει: αὐα 
εοπιρ]εχα Ιάεπι εἰ Ὠνετίαπι απο Πεμάϊπίδις ἁΠ- 

πιϊΠειάϊπ]οωίαα ππηεοτωτη ε ἀῑίεγεραηεία 60Ι- 
: {επίαπι εβιςἰεπίῖαπη, νΙ(α εχ(Ηίε Ὀπίνετα Ιπεε]]]-. 

Ρεῃθ, Παγπιοπίλᾳιε εξ Γαῖο, ἀμεεῃδ πεοεβϊέαῖεπι 
ευπι γἱ ρετ[ιλεπὰϊ οοπηπηϊχίαπῃ. Ώμαπι πεοεῄῖ- 
ελίεπι, αἱ ποπαῖπε Ρ]ετίαιε αἀΠεῖωπε: Ἑπηρεάο- 
εἷες {ο ίαηι εἰ ο ιαόμ ποπιίήας: Ἠετας]ῖτις 
ετ[αέίει Λάωμάϊ Παγπιοπίαπα, {παν εοπἰεπέοπές 
ιιῶ {η Ίγγα ε[ αμ! ἄγοι: Ῥατπιεπιάςς ᾖμεεπη εἰ {ε- 
πεύγας : Ἅπαχαρογας ΊπεΠέεηι εἰ {πβπΙἑαέεπι: Ζοτο- 
2Ώτες ἀειη εἰ σεπρπ, ]]απι Όγοπια[άεηα ποπΙπᾶηδς 
Άμπο «{γῤπαπίωπ. Ἑλτιρίάς» πο τεξτε ἀϊδ]αηςῖ]-- 
γοπι ραγΏςι]απι οορι]ατίνα Ίοοο υ{αχραν1Ε: 

Ταρίτετ, πεοε(μία» Ώνε Ώου τεταπη Πεῖ, 

ἹΜοτία]απῃ {εὰ ΠΕΠ Ἱ------ 
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καὶ 3ὸ ἀνάγκη καὶ νοῦς ὅδι ἡ ὀήκεσα Ἀ]9. πάντων δώαµις. Αἰγύπ- 
ποι μβὺ ου μωδυλογοιῦτες αἰίτ]οται, τᾶ Ὥρου δἰκίω ὄφλοντος τῷ 

μὴν πατοὶ τὸ πονόῦμα καὶ τὸ αἷμα, τῇ δὲ μητθὶ τὰὺ σόρχα. καὶ τὶὼ 

πιμελίὼ «αθοσνεμηθίώω. Τῆς δὲ ψυχῖς Θὐδὲν μᾶὸ ἐἰλικριὲς φόδὲ 
ἄκροιτον, Φὐδὲ χωθλς Ἀπολείπεται τἶδ ἄλλων ἁρμονίη }ὸ αφανὴς Φα- 

νεεῆς κρείτ]ων, κα Ἡράκλειτον, ἐν ᾗ τὸς λ]4φορθις καὶ τὸς ἑτερότηία, 

ὁ µιγνέων Οεὸς ἔκρυψε καὶ χοτέδσε. ᾿Ἐμφαίεται δὲ ὅμως αὐτῆς, τῷ 

μῥ αλόγω τὸ πιραχῶδες, τὰ δὲ λογικά τὸ ὀὕτακτον, ταῖς δὲ αἰδ)ήσεσι 
τὸ χατίωαγκασμένον, τῷ δὲ νὰ τὸ αὐτοκρωτέ. Ἡ δὲ ὁριικὴ διύαµις 
τὸ χο-θύλε καὶ τὸ ἀμερὲς α[9. συγύειαν ἀγαπᾷ κ) τομαντίο ἡ διαι- 
θετικὴ «πθὺς τὸ κα ἔχασαι Φφέρε) τὸ µερισώ χαίρει ὃ ὅλον τῇ διὼ τὸ 
ταυτὸν ἐφ α δείται µεταθολῇ διὼ τὸ άτερον. Οὐχ ἥκικι δὲ ἥ τε «αθὸς 

-πὸ χαλὸν αἱαΦφορὸ καὶ τὸ αἰαρὸν, ἥ τε «οθὺς τὸ ἡδὺ χοὶ τὸ αλγεωὸν 

αὖθις, οἵ τε αἴύ ἐρώντων ὀμθουσιασμοὶ καὶ Π]οήσές ὶ δαµάχαι τᾶ Φιλο- 
χάλε΄ «πθὸς τὸ ἀχόλασυν ὀνδείχνκυται τὸ μικτὸν ἔκ τε τῆς Οείας κοὶ 
ἀπαθοῦς, ἐκ τε τῆς Ογητῆς καὶ «ει τὰ σώματα πα θητῆς µερίδος ὧν 

πο αὐτὸς ὀνομάζει τὸ μῥ «πιθυμίαν ἔμφυτον ἡδονῶν, τὸ δὲ ἐπείσακτον 
δόξαν, ἐφιεμδῥίω τὰ ὀείσυ. Τὸ }ὸ παθηπκὸν ἀναδίδωσι οξ ἑαυτῖς ἡ 

Ψυχὴ, τὰ δὲ νᾶ µετέα(εν Ἀπὸ τῆς κρείτΊονος δρχῆς ἐγ[νομθῤε. 

6. ᾳ. Αἰγύπ]νοι----ὐδὲν ἓὲ εἰλικρινὶς] οη {4819 εχρεά]ία εβ Ἠν]ας ]οοῖ ταίο: απ Ἱεσεπάνπῃ, Αἰγύπιοι μὶν νῦν αἰνίτ- 
τοντα(» μυ»ολογοῦντες ὃτο. Μοχ ραίεπι οοττἰρεπάμτΏ μένει Αῖ µέρος ΡΤΟ μέν. 

Ο. 8. αὐτῆς] δις Β. Ε, Οχοπ. Τ, Υ. γπ]σο, αὐτοῖς. 

Ὦ. 4. χαίρει δὲ ολον----άτερον] Ίες Ίοσμς γἱάείατ {ΑΠ18, πες 66ο πηεάιοίπαπα Ὠβῦεο, 

παπη εί πεεε[ρίας εἴε, εἴ ΊπεΠ: νὶ εα, 458 Ρεί ΟΠῃ- ἀϊν]άεηάϊ ρατιῖ]α, αἆ νο πεσθόν {εττυτ: ἴοέυπα α-- 
πΙα Ρεπείται. /Ἐσγριϊ αιϊάεπι ἑαὈμίαταπα Ίηνο- τεπι ραιάει Ἐ]αίάεπι ἵω Τλίνετίαπα πιυίαοπε, αδί 
Ίαςτο επι {εσεητες αἴιπῖ ΟΤΙ, ουπι 15 εΠεε ἵῃ Ἱι- 
ἀῑεῖο ἁαππηατυς, {ρίτίεαπα εί Γηριΐπεπι ραιτί, σατ- 
πεπι εἴ αἀϊρεπι ππαττὶ ΕμίῇΠε αἀ]ιάίοατα. Απίπια 
ηυ]]α Ρατ» πποετα ε{ε, πυ]]α πιῖχευτα» εχρετς, αυ 
αῦ αἰῖς {εοτεῖ.. ΠΒατιομία επἰγη οεε]ία 1ΗΕΙΙΟΥ ε[] 
ευἰάεπΊε [εευπάνπα Ἠετας]έαπα, ἵπ ας Ώεις ἁί- 
επἰπιίπα εἰ ἀϊνετβίαίεν οοπιπηἰίσεης οσσι]τανίς, 
Αρρατεί ἵαπιεη ἵπ Ὀτυία ρατίε εατδ]εηία Παυσ, 
1Π τατίοπεπα Ἠαδεπίε οτάϊηαία, 1Π {εη/βδις πεσεῄβ]- 
ἴ8, ἵΠ ππεηίε [ή 1ραις ροίείας, Ὑἱς αιἴεπι ἀε[- 
πη]επάϊ οὗ οορηθίίοπεπι αππρ]εδείευς απὶνετ[α]]α εε 
4ὐ5 ἵη ραΓίεδ ΠΟΠ {εοεπέωΓ: αἴηιε «οηίτα {αου]τας 

εα ορυδ εβ. Ίεαιε {εείμς οοπίτασἰἶ πιοῖυς αᾱ Ἰο- 
πείξαπα εἵ ἴωτρε, αἆ ]αομπάμπι εἴ πιο]είξαπα, έαπα 
απιαητίαπα ἔατοτες, ἱτεριάαίιοπείαιε, εἴἵ Ἰαέϊα Πο- 
πείβαιίις Γιά «οπίτα Ηδιάίπεπα, Απίπιαπι ἀεπιοι]- 
Πταπί παϊχίαπι εΠε ε ἀῑνίπα ρετρείΠοµιπιαιε εχ- 
{οτίε ρατῖε, εἳ πιρτία]1 αἷῑα αἴαιε αβεξιοπῖδυς οὔ- 
ποχία: 4Η ΑΓΙΠ {ρίε αἰίετατῃ αρρε]]α: επβίάἰ{αξεῖη 
υοἰμβίαέιῶπ {ππαίαπι, αἱίεταπι οβέπίοπεπα 44ο αν 
φις ορια εχρεία!. Ἰλαπι οΠεξτιοπίδις αρ](αὈὶ- 
Ίεπι {ποι]έαίεπι Αηίπια εχ {ε 1ρία ρτοάμεῖε; ππει- 
εἰς ααίεπι ἔαέῖα ε[ῖ ραίΏςερς, 4 πιε]ίογο ρτ]πεἰριο 
ἱπίετία.. 



ο ο  Ἡ 

τά πώκιο σα κ ο 

κ. Της δὲ ἁπλῆς χοιωνίας παώτης Θδδὲ ἡ περὶ τὸν οὐρονὸν 
ἀπήλλακται Φύσις, Ἀλλὰ ἑτεροῤῥεποῦσα νωῦ μὸ ὀρθοῦται τῇ ταυτού 
περιόδω κροῖτος ἐχούση, καὶ αἱ6κωθερῷ τὸν κόσμον ἔσαι δέ τις χρό- 
νου µαῖροι, καὶ γέγονεν ἤδι πολλάκις, ὂν ᾗ τὸ μὴῥ Φρόνμον ἀμθλό- ε 
νεται καὶ χοταδαβγανει λήθης ἐμπιπλάμλρμον τού οἰκείου, τὸ, δὲ σώ- 
ματ σιώήλες ὁξ δρχῆς κὶ συμπαφὲς ἐφέλκετωι κο βαρωύει ια 
ἀνελίοσει τὶὼ ὂν δεξιά τᾶ «παντὸς πφορείαν, ἀναῤῥηξαι δὲ οὐ διύαται 
πανπίπασν, 2) ανίώεγκεν αὖθις τὰ [βελτίω καὶ ἀνέολεψε πρὸς τὸ 
παροίδειγµα, 9εοῦ σιωεπισρέφοντος κο σωυεπόυθιύοντίθ”. Οὕτωο ὂψ- τοχ7 
δείκνυται πολλα χόλεν ἡμῖν τὸ μὴ πᾶν έργον εἴνωί 9εού τιὼ ψυχίὼ, 
λλὰ σύμφυτο έχασαν ὂν ἑαυτῇ τἰὼ τᾶ χοχού µοαῖρον ὑπ ἀκένου 
αἱφχεκοσυ]ῶα, τῷ μὺ δὶ τὶὼ ἀπειρίαν ὁρίσωντος, ἵνα οὐσία Ῥύηται 
«έρωτος μεταφοῦσα, τῇ δὲ ταυτὸ καὶ τῇ ἑτέρυ δωάµει ταξι κοὶ 
μεταρολἰιὸ κο Ἀ]αφορὼν κ ὁμοιότητα συμµίξαντος, πᾶσι δὲ τούτοις 
ὡς αἰνυσὸν ἱιῶ κονωνίαν πρὸς ἄλληλα καὶ Φιλίαν ἐργασαμὴῤα ὃὶ δριδ- 

μὴν καὶ αρμονίας. 
κ9’. Περὶ ὧν εἰ καὶ πολλάκις ὠκηχόατε κοὶ πολλοῖς ὀντετυχήκατε 

λόγοις καὶ γράµµασν, οὐ χβρόν ὅοι κἀμὲ βροχέως διελ)εῖν, «οεθεκὶέ- Ἡ 
μῦρον τὸ τῷ Πλάτωνος, : Μίαν ἀφείλετο «φβῶτον Ἀπὸ παῖ]ὸς μαῖραν' μΏ 

“Ανα ικαὐλαμαλλ κκ. ααΚκδ-μ... 

Ε. 5. ὀροῦται] 8ἱο Β. Β. Ὑπ]ρο, ὁρᾶται, 
Α. ϱ. Περὶ ὦ----] Νονατη εχοτάΐατη αἩ ος Ίοοο αἹ]επαπῃ, ρᾶτθ εβ οοπ{βιΠοπῖς ποίαία {αρτα Ρ. 1οἵ7 Έ, εἴ 1913 

Ῥ. Ηῖςο ΕΙαϊοπῖς Ίοσας μἱτοδῖ Ροπεπάυς εταῖ, ᾳπΊρρε Ιδὶ εχρ]οῖζ». 

ποὺῖς ο[εεπάϊταγ ποη {οΐαπι Απίπιαπι ορις ε[ε 
Ὠεῖ: {εὰ ουπι ΠΌῖ Ἱππαίαπι Ἠαρετεί πια] Ρογτῖο-- 
πετ, α Ώεο {αϊΠε ἀῑρείαπι εἰ αἀοτηαῖατα, αυῖ 
υηῖταίε Ιπβηϊίαίεπα ο ας πε Παβαπία Πετει 
εεγπαϊηί ρατεῖοερς; Ἑ]υίάεπι απἴεπι νΙ εἰ Ὠϊνετα 
οΓάϊπεπα, πιωίφίίοπεπι εἰ {Ππιμειάίπεπι αἀπαῖίοε- 
τοι: Ἠϊίαιε οπιπῖθας, ααπέεαπι Πετὶ τε Ίπεραί, 
οοπιπιµπίοπεπι Ἰηνίσεπι εἰ απιϊοϊείαπι πππεσῖς εἴ 
Ἠαγπποπία οοποΙ]αγεί. 

ΧΧΥΤΠ. Άίαιε Ἠα]ας ἀαρ]οίς οοπιπιαπ]οηί5 
ηε «αε]ες αιἰάεπι εχρεις εἰ παίυτα: {εὰ ἵπ µ- 
ἵταπιαὰε Ρατίεπα Γαείεῃ5 πιοππεηία, αἰᾳααπάο ετ- 
αχ Ε]ιίάεπι εἰτοι]ίοπε νῖπι Ἠαδεπτο {παπα εί 
6υδετπαῖ πιυπάωπι: εγίε αατεπα {επιροτίῖς ροτίίο, 
εί Ίαπι {αρε Ες, ἵπ αυα Ιπτε]]Ισεητία πεδείετως, εί 
οὑάοτπιίαί οὐ]ινίοπε οὕτερεπίε εί ορρ]επίε εἶις 
αιοά αἆ παταταπα 1ρμις εβ αοοοπιπιοάαευπα”: ἰά 
αυἴεπι αιοά αὖ ΙπΙάο «οπ{αενΙῖ «πα ϱΟΓΡΟΓΕ, αὖ 
εοφιε αθπεῖεως, {τα]αί ρταρτανείαιε, εί οωγίαπα 
Ὀπίνει{α αἱ ἵπ ἀεχίτα ρατίε ε{ε τερ]σεί: ΠοΠ 
Ώππεη ρ]απε εωπῃ ροῖετῖς ΙΠίΕΓΓµΠηΡετε, {εά τγίαπα 
{είε επιετσεηί ππε]ίογα, εί τείρὶσϊεπί αἆ εχεπιρ]α: 
Ὠεϊ ππα εοπγετίεηεί ει ἀῑτίρεπεῖ. Τ{α μπάΐφμε 

ΧΧΙΧ. Ὠο φιῖδις ο(β αιἀϊνίθής βερομωπηοτο, 
πια]ωίαιε ἀῃριαείοηες, πια]εα [οπΙρία οοσπον 19, 
ΓπΙεΠ πῃε αοαιε α]αυμ]ά Ῥγεν]έει ἀϊΠετετε ἴπ Τεπι 
εἴε, ρε]η9 ἵρππεη Ῥ]αζοπίς νετδα ρτοίετεπίεπα. ἴ]- 
παπι, Ιπααῖς, ῥγέπείβίο αὖ μπέυετ/ο ῥογέίρπεα: β0/ 
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« δὲ ταὐτίω, ἀφήρει διπλασίαν παύτης τὼ δὲ αὖ τοἰτίω, ἡμιολίαν Ὦ 

« τῆς δευτέρας, Τθιπλασίαν δὲ τῆς πρώτης τετάρτίω δὲ, τῆς δευτέροι 

« δπλιὠώ τ ἐμπ]ω δὲ, σειπλἰώ τῆς τράτης τὺ δὲ Εκτυ, τῆς τρώ- 

ο κε τῃς ὀκταπλασίαν" ἑθδύμίω δὲ, ἑμαχομερωσαοπλασίαν τῆς "πρώτης. 

ο Μετὸ ὃ ἆῦταω σιωεπληβῆτο τό τε ἁπλάσια κ) πειπλάσα [ο σήμαία, 

α΄ µρίρως ἔτι ὀκέῖεν Ἀποτέμνων, καὶ τέλεὶς εἰς τὸ μετιξὺ τότων ὧθε ὂν 

« ἑκάσῳ αἱοσήματι δύο Ἔ)) µεσύτηᾶς, πὰὺ μὴῤ ντ μέρει ἡν ἄκρων 
 αὐὴδ ὡᾠωρέχεσαν, καὶ Ἰὑωρεχομδμίω, τὶὼ δὲ ἴσω μδὺ κατ’ Ὑειθμὸν 
« ὑπρέχησων, ἴσῳ δὲ ὑπεεχομλμίω ἡμιολίων δὲ λ]οσοίσεων κοὶ «)πιτεάτων 

« χαὶ ἐπογδόων νομβρων, ὁκ τάτων τἶό δεσμῶν, ὂν παῖς «ζῶεν αἱς- 
« σοίσεσιν τώ τοῦ ἐπογδόε αἱασήματ τὰ ο,ήτειτα πάντα σιυεπλήρου, 
« λείπων αὐτὴν ἑχόςῃ µόριον, Ὁ τὰ µορίΒ ταύτης Ἀ]άσοίσεως λειφρείσης 
« δριδμᾶ «θὸς Σρι μὸν, ἐχούσης τὰς ὅρους ἓξ καὶ πεντήκοντα κοὶ Ἀἱο.- 

« χοσίων, «σεὸς τρία κοὶ τετ]αρόίκοντα  δαχόσα.: Ἐν τούτοις ζητέται 
πρῶτον αἳδὶ τῆς «σοσύτητος δριμὺμ’ δεύτερον, «δι ὁ τάξεως" πείτον, 

«δὶ  Δωαμεως «αἲθι Ὦ, τῆς ποσύτητος, νες εἰὼν ἓς ὂν τοῖς δπλασίοις 
κ τοιπλασίοις δασήµασ λαμβάνει αοι ὁε 5 ταξεως, πότερον ἐφ᾽ ἑνὸς 

«9χε πώνᾶ, ὀετέον, ὡς Θεόδωρος, ἢ μᾶλλον, ὧς Κράντωρ, ὂν τῷ Λ 

οιήµατι, τὰ πσρώτου κατὰ κορυφὶὼ πλεμθε, καὶ χωθὶς μὸ ὃν ὅπλα- 
σίων, χωθὶς δὲ τῶν πειπλασίων ἐν διὰ «ἶχοι οτωτομλῥων' περὶ δὲ 

Ο. 4. συνεπλήρου, λέπων] Ἱία Όχοη. Ψἱὰε {ωρτα Ρ. 1029, Β. Αἱά, Βαΐ. Χγ]. Ἑ. . συνεπλήρου τὸ λεῖπον. Ὑυἱσο, 
συνεπληροῦτο, τὸ λείπων. 

Ὦ. 3. καὶ τριπλασίος] Αάάῑάϊ εχ Β. Ε. 

Ὦ. 4. πάντας] δὶς Ε. Ὑπ]ρο, πάντα. 

ῥαπε, ἀμβίαπι εἶν αμ]: ἐεγέίαπα, ῥμίας [ε[ζ-- 
Λίῶη, ῥγ πας ἐγέρίαμι: φαγίαπη, [εεωπάα ἀιβίαπι: 
φιιῤηέανη, Μεγ{έα ἠγ1βίαπι: [εχίαπι, οἐ]κβίανι ῥγήπας : 
/ερίῥπαση, υἱσ{πΗ{{εβιεπεπβίαηι ῥγίπικς. ὁεεπά ή ῥισε 
{πιριευή! ἀμρία εἰ ἑγέρία ὑπίεγυα]ία, ῥογΗΙΟΠες αάδιις 
ἐπάε οὐ [οἰμάεπον εἰ ἐπίεν έλα εοίοεαπε, ία μὲ { 110 
Φμουΐς {μίεγυα]]ο ἆμα [επί πιεαρίαίες: ΦάΥΙΗΗΙ 
πά εΦάεη ῥαΥέε ΕΧΕΥΕΠΙΟΓΗΠ εκεεεγεί εἰ εχεε(εγε- 
11, αἰέεγα εὐάεηι ΙΗΠΕΥΟ «έεγο ΕΧΙΥΕΙΠΟΓΙΗΗ ΙΠΙΠΟΥ, 
«ὔεγο 'ά]ογ εί. (μη αίεπι [6[Γμία[ίεγα, [2]ἱ- 
{εγήα, εἰ [ε[φμοξίαυα Ἰεγεπὶ ἐπετβία, εκ δί 

ΥΟΙ,. Υ. 

εοπαβαρέθαε ἴ ῥγίογίδς ἠπίεγυαας οηλία [ε/ΓΗἱ{εΥ Εἷα 
{ο φιάοδαυὲς εὐπαβἠρυ{Εν αεπσιέφμε ῥαγ {είσαι ΥΕΙΙ- 
Φμεπον επ] βαν Εἱοείς Γπίετ/Η 1η αά[πέμηι Γαζή 
ΓαΜἱοπεπι φις ε{ ΠΙΠΙΟΥΙ αά ΠΕΙ, 14 Μ2ΥΥΗΙΠΙ 
-Απέ οοΙν1 εἰ ΧΙΙ. Ἠὶς ρτῖπιαπι ααστίεαγ ἆε 
ΏΙΠΙετοταπῃ αμαηΙ(αῖε, ἀείπάς ἆε οτάϊπε, {εγί]ο ἆε 
νἰ: ἆςε αααηεί(αίε, αἱ ΠΏε ᾳμος Ιπ ἀωρ]ΐς εἰ επἱρ]ίς 
{απιῖς Ιπεεγγα]]]ς: ἀς οτάῖπε, µΠοΏΠε ΟΙΊΠΕς ἵπ γοτῄιι 
ππϊ εχροπεπά!, ωἱ Ί Πεοάοτας γι]Ε, αΏ. ἱ ΟταΠίΟ:, 
ἵπ Λ ρυτα, Ρτίπιο η οιΗρϊάε Ροῄβίο, ἀείπάς ὁι- 
Ρ]Ιοί {ετῖε, μπα ἀμρ]ίς, αἰέετα επρ]ϊς (αδ]εδτίς : ἁς 
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τῆς θείας καὶ τῆς διωάµεως, ή «φοιοῦσ «οαλαμανόμλμοι «φθὺς πἰὼ 
σύσοασν τῆς ψυχῆς. 

λ. Πρῶτον ὅωυ «ἲδι πᾶ πρώτα παραιτησόμεβα τὰς λέγοᾶς ὡς οχι 
ἵδ λόφων αὐτὴ Ἀπόχρη εωρᾶν ἱὼ ἔχει τά τε α]φ σήματα Φύσν αἵ τε 
ταῦτα συμπληροῦσαι µεσύτητες, ὃν οἷς ἂν πο δριθμοῖς ὑπόθηται χάρας 

ἔχεα δεκτιχὰς μεπιξὺ αἩν εἰρημ]ῥων ἀναλογιῶν, ὁμοίως πξανομλῥης τῆς 
ὁιδασκαλίας. Κα 39 ἂν ἀληλὲς ᾗ τὸ λεγόμλμον, αμυδιὰν ποιᾶῖ Ὁ' μά- 

9ησι ἄνόυ «δαδεμάτων, ἄλλης τε γεωβίας αἀπέίργει Ἰάβιν ἐχᾶσης σὖε 

ἀφιλόσοφον. Αν ὅω Ἀπὸ τῆς µονάδος δρξαάμομοι, τὰς ὁπλασίες κ) πει- 
πλαύες ἐν μέρει πθώμΏμ, ὡς αὐτὸς ὑφηγεῖται, λυήσύνται κὉ τὸν ἑξῆς, 
ὅπε τὸ ὠύτερον καὶ τὸ τέταρτον κοὴ ὄγδοον, ὅπε δὲ τθάτον, κ) ἔννατον 
κο ἐἰκοσοέοδομον σινάπαντες μΏὺ ἐὼ, κορῆς δὲ λαμανομδῥης τῆς 
µωνάδος, ὧχθι τεοσάρων ὢ πολλαπλασιασμώ «φθδιόντων. Οὐ 39 ὀνταῦδα 
µόνον, λλλὰ πολλαλόοι τῆς τετροδὸς ἡ «οεὸς τὶὼ ἕοδομάδα, συμπά)να 

γένεται χπάδηλο. Ἡ μδὸ ὧωυ «πὸ ἐἴδ Τυδογορικῶν ὑμνεμένη τε- 
τροκτὺς, τὸ ἓξ καὶ τὰ τριάκοντα, Ὑουμασὺν ἔχευ δοκέ, τὸ 'συγκάθαι 
μὲν ἐκ πρώτων Ἁρτίων τέοσάρων, Χο “ορώτων «ξιοτῶν τεοσαρων, γένεσ- 

Φα] δὲ συζυγία τετάρτη τἴό ἐφεξῆς σιωτε)ἡµένων" πορώτη μὲν φλύ ὕι 

Ὦ. Ο. παραιτησόμενα] Ἠοο τεοερῖ εχ Β. Ἑ. Όχοπ. Αποῃ. Ἐχεπιρ]. Τατπερί. Ναπα Πίετα Τ. ἀερεραί Ίαις Ἱεέῖο 
ποϊατι ἵη νατ. Ἰοέι. Οταοο-]ιαίπαι: απῖρρε Αἱά, Βαΐ, Ἁγ], διερΗ. Ἡαβεπί ἀπαβησόμεδα. Ῥεσερίαπῃ Ρτο- 
Ὀαν]ξ Ίαπα Ίεππερ. αἆ Ῥμα]ατ. Ρ. 16ο. 

Ε. 7. ὑφηγεῖται] δὶς Β. Ε. Ὑπν]σο, ἀφηγεῖται. 
Ε. 7. κατὰ τὸν ἑξης] Ὑϊάείατ τὸν πιπίαπάπτη Ίη τό. Όχοῃ. ααϊάετα τάς. 
Ἐ. 3. προϊόντων] Ὠεβάεταίατ ααἷά αἆ {επίεπίῖα αὐίο]αξίοπεπα. Ἐοτίο εχεῖᾶ1ῖ ὃς τέτΊαρες, απί βταϊ]ο. Όχοτ. ρτο 

{. πεσσάρων ἵπ πιατρίπε Ἠαδεῖ τεσσαράκοντα. . 
Ἐ. 7. γύνεβαι] δίς Β. Ε. Ὑμ]σο, γίνεται. Ἱαφπε ποπ ορας οπτ Ἁγ]. Ἰβομπαπῃ Ῥοπετε Ἰηῖετ ος πετὂαπα οεἳ 

Ρτοχίτηε απ[εσεἀεπίϊα. 

νῖ οἳ υία, αυϊάπαπι εβιεῖαηί α4{εἷα αἆ Απίπια ρε- 
ΠΕΓΑΓΙΟΠΕΠΗ. 
ΧΧΧ. Ώε ρεῖπια αααήοπε αἱ ἀϊςαπαμς, ΡτΙΠ-- 

εἱρίο εος τερµάίαπιας, αι ἀϊουπι {αεῖς ε[ε, { ἴη 
Γρῃς ταοηίδις γίπι Ιπέεγνα]ογαπα εὲ πιδάἰείαέωπι 
αωΐοις ελ «οπαρ]επέις οοπΠάετεπιις; ααοά ἀος- 
ττίπα Ῥετίπὰς αὐ{οΐναίατ, αιοίουπαιε (λπάεπι αἱ]- 
ααΐς ΠιπιεΓος αάίαπιαε, αι {ραία Ἠαδεαπι ἀῑδίς 
Ρτοροτιίοπίδις τεοἰριεπάῖς Ιάοπεα. Ίναπι, ζ νε- 
ταπι Π{  αιοά ἀῑοαπε, «ππιεη Ίπε εχεπιρ]ἰ5 ἆος- 
εἶπα {τ οὑίουτα, ατοεπιιταιε α οοπΠἀεταίοπε 
ουΐ ποππϊΒΙ] νεπιήταεί ΡΠΙ]οίορΗίσα: αἀεβ. Ἐι- 

επῖπι {1 αὖ αηῖίατο ογῇ ἀμρ]ος {εοτβπι, {εοτῇπι {τῖ- 
Ρ]ος εχροπάπηυ», μί Ιρίε ργαοϊρίε, Πεπε οσάΐπε 11, 
1ν» ΥΠ, εἲ 111, ΙΧ, ΧΧΥΙΙ: οἱ αἁίαπιία υπ]ζαίε 
οοπιπιιηὶ Ργϊηοῖρίο εέ πια]ερ]ιολέίοπε αἆ 
(εΓπιίπος Ροττεδῖα, υπϊνετα {απὲ {ερίεπ. Ἀοῃ 
επίπι Πΐς πιοάο, {εὰἆ {αρε αἶῖας αιατετπαγίϊ οι 
{εριεπατῖο «οπ{εη{ας ε]ιοείοῖτ. Ἐκ εειταζχγς Ί]]α 
{ει Οιαίεγπίο α Βγιμαροτϊοῖς ἴωηίορετε ρτα:ἁἰσαία, 
πεπιρε Πιπῃετυς χχχνι, 1 Ἠαῦετ παίταπα, . ααοά 
οοπιροηίέαγ εχ ρεϊπιί αιαίμος ρατίους, εί ργαιίς 
αααίμος Ἱπαρατίρις πιπηογίς, εἴ τὰ πι αωαγέάσι 
εοπ]αρίαπῃ εχροῄίοζωπη οτάϊπε. Ἐππιο εΠίπι «ΟΙΠ- 

ο τα ο αν ων πο νΩο͵μ μῖί μ”ἣ”ϱϱἣ-.-...... 
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σὐζυγία, ἡ τῷ ἑνὸς καὶ τἶ δυον; Φυτέροι πῶν «ξι]ὼν τὼ ὴὸ µοάδο 
χοηζιὸ οὗσαν ἀμιφοῦν «εοτάξας, λαμβάνει τὸ ὀκτὼ, καὶ ἐφεξῆς τὼ κζ΄ 
μονοναχὶ δεωυύων ἡμῖῦ ἀὺ ἑχατέρῳ φύει χώραν Ἀποδίδωσι. Ταῦτα μὲν 
όδυ ἑτέροις «φζοσήκει μᾶλλον οξακείρομῶ' το δὲ Ἀπολειπόμθρον, οἰκέίόν 

ὅοι τῆς ἑοχειμένης ἡμῖν «σιθαγµατείας. 

λα. Οὐ οδὸ ὀπδιξω ὁ Πλάτων εωρίας μαηματικῆς "ποιού- 

μᾶρος εἰς Φυσικὼ ὑπόλεσν μὴ δεομθίω µεσύτητας Ὑριμητικὰς καὶ 
αἱρμονιὰς “αρεσήρα}υ, λλὰ ὡς µάλισα δὴ τῇ συςώσ τῆς ψυχῆς 
πού λόγω τούτα «φθθσήκοντίθ”. ἸΚαΐτο τιὲς μΏὺ ὂν τοῖς πώχεα τῶν 
αλανωμένων σφαφῶν, πνὲς δὲ μᾶλλον ἐν τοῖς ποσήμασν, ένιοι δὲ, ὂν 

τοῖς µεγέεσι τῶν ασέρων, οἱ δὲ ἆγαν ακρίρομῶ δοκοιῶτες, ὂν ταῖς τῶν 
ο πικύκλων αἱαμέτροις ζητοῦσ τὰς εἰρημένας αναλογίας, ὡς τὼὸ ψυχἰὼ 

ἔνεχα, τόπων ξ διμιεργᾶ τοῖς ἐρονίοις ὀμαρμόσωντος, εἰς ἐπ]ὰ µοίροιο νενε- 
µημένην. Πολλοὶ δὲ κ) τὸ ΠΠυδαγορικὰ, δεῦρο µέαφέρεσν, Ἀπὸ τᾶ µέσα 
τὰς Ἱ' σωμάτων ὙἈποσασἁς τειπλασιάζοντες γίνεται δὲ τῶτο Ὁ μὲν τὸ 
Πῦρ µονάδος πλεμένης, κ δὲ ᾿Ανήχδοα τριῶν, κ δὲ Την ὀννέα, καὶ 
«Ἡ. Σελήνίω εἰκοσιεπὰ, κ κι Ὑ Ἑρμᾶ μιᾶς κὶ ὀγδοήκοία, κν δὲ Φωσ- 
Φόρον τειῶν κ) µ’ ὁ σ’, καὶ αὐτὸν δὲ 7 λιον 3” κι κ κὶ Ψ’, ὅσς ἅμα αυτο 

Ἐ. ϱ. δεύτερα τῶν] Τηίετ αν ἆπαρ νους» ποηηπ]]α εχοϊἀεταπέ, ρατίῖπι [αρρ]επάα «οπιραγαίίοπο Πιρετίοτίθ ]οοί 
Ρ. 1017, Ο. ἵπ οπιπῖρας Η0τῖς οοπίπια Ἠαρο [απί πα]]ο ουπῃ Ώρπο ἀείεδιας. Ἁγ]. ἵπ νετ οπε αθετῖ{- 
οσπη ροές: τοξχε ααϊἰάσπι. Τατπεῦας, ααοά παῖτος, αἱ {Απωπα εἳ Ἱπίερταπα νοτί]ε, 

Α. 1, δελνέων] Ἐβιοβοῖαφ. τοφα]τὶ ν]ἀείατ. “Α]ά. ΟχοΠ. μονονη χὲ ὧν δεικνύων :. 4Ώ Εαῑῖ αναδεικνύων. ]απποί. ὠποδεικνύων. 

Α. 3. ἑτέρις προσήκει] Αίαα Ἠου ἱρίαπῃ ατραπιεπίυπῃ Ίαρτα ΜαίΠεπιαί]οίς ταιἰοπῖθιιθ ἐξηκρίθωταν. Ὁπάρ ταγίας 
οοπβτππαίατ Πα{ρ]είο ἂς ἀποῦιας ε]αίάεπα αγᾳαπηεπ{1. Ηε]118 ἵη ΠΠ οοπ{έαῇ/9. 

Β. 6. Ἑρμοῦ] Ἱια τεδίι» Β. Ε. Ψεπεί, Ὑπ]ρο, Ἑρμῆ». 

1 εί 11: Τεομπάαπι εβ ρατίαπι, Ἐ παπι 
υη]αίεπι ΡΓΊπιο ΄Ίοςο Ροηῖς, υέ «ΟΠΙΠΙΗΠΕΠΙ, αοεῖ- 
'Ρϊαυε ΥΤΠΙ, ας ἀείπεερς ΧΧΥΙΙ: (λπίμπι ποη ἆε- 
πιοηίΐταης αασά 1Π. μΐτι σεπετε {ραεῖαπα νε]]ε 
πεπηυϊ. Ψεγαπι Ῥαις αἰἲδὶ αοουταξίας [αρ Παίαμε 
“εχρ]ίσαΙ οοπγεβίε. ΄'Βε]ίαυμπα αμίεπι | Ιηθίεωία» 
πποβτα (ταξαι]οπὶς εβ ρτορτίαπι. 

ΧΧΧΙ. Νοπ επίπι Β]αΐο πιαίλεπιαεῖς2 οοΟἩ-- 
"εεπιρ]αείοπ]ς οβεπίαηάα: ρταίῖα, ἵπ ΡγΠουπα ατρι- 
πηεηέυτη πυ]]α ΕΑΠ τε ορις παῦοθης πθάἸείαιες ατ]τ]ι-- 
πηείῖσαο εί Ἠαγπιοπίσας Ιπίτοάυχίε, {εά αιοά Ἠας 
α8ο πααχίπηε «οπνεηίτεί “Απίπια οοπαροβτίοπ. 

Ἐε νετο ποππυ]]1 η οε]ετίαίδι ετταηείαπη ϱ]ο- 
΄Ῥοταπι, αλϊ 1Π Ιηζετνα]]]ς ροίἵα5, αιἰἆαπι ἵπ πιαρ- 
ηἰζυάιπίδυς. {ε]]αγαπα, αλα αὶ (αὈεΗΠπηαίη ΥνΗ1 τα- 
εἴοπεπα {εου 1η ερἰογε]οταπα ἀῑαιπείτί ΡΓοΡΟοΓ{ΙΟ- 

ο πες ας αατυηέ, εν ν]άε]ϊοεῖ Ἠαταπι στα(ἶα 
ορίεκ Απίπιαπη οσε]είεῖδιας ΙπάϊάεγΙε οοτροΓῖοις ἵπ 
{ερίεπα εγθυίαπα ρατίε», Μμ]εί εῖαπι Ργιλασοτίολ 
Ἆυς (ταάιοιπε, α πιθάῖο «οτρογΙπα Ιπέεγνα]]α ετῖ- 
ΡΙςληίε. ος ἵέα Ετ, { Τρηί ι αἀ(οτίδαεατ; 4π- 
11οβέῥοπέ, {ει ἔεττα; σα: ποίῖγα; ορροΠίία εβὲ (εττα, 
111; Τεττα, ΙΧ; 1 1η ΧχνΙΙ; Μετουγίο Ι.ΧΧΧΙ 7 
1, αεἴζετο «ΧΙ: Φο]ἱ Όςσχκιχ, ααἱ ηµπιετιις οί 

κ 2 
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τετροφωνός τε κο] χώρος ὰ Φὸ «κοὴ τὸν "Ἠλιόν ὅοιν ὅτε τετρόφωνο ο 
κο] Χύοον «πθοσαγορόύεσν. Οὕτως δὲ καὶ τοὺς ἄλλες ἐπανάγεσν τοῖς 
τβλπλασασμοαῖς πολὺ τῇ χοτὼ λόγον οὗτο }ε ««δαπαίωτες, εἰ τς 
γεωμετεικὼν ὄφελός ὅοιν Ὑποδείξεων, κοὶ µακρὼ «ανωτέρους «ὤδα- 
ζαλᾶν αὐτοῖς Ἀποδεικνύοντες τοὺς ὁρμιωμβῥους ὀκέῖλεν, 6ὐδὲ αὐτοὺς σ/αν- 

τάπασιν ὀξακριξοιώτας, δλ ὧο ἔγγεα λέγωτας, ὅτ τῆς μὴν Ἠλίη 

αἱόμέτρου «φεὺς τἰὺ αἱόμετρον τῆς Τῆς λόγος ὅαι δωδεχαπλασίθ” 
τῆς Γῆς ο αὖ πάλιν αἱφμέτρου «πεὺς τὼ Σελίώης αἱόμετρον τθ- Ὁ 
πλάσιο ὁ δὲ Φφαμόμημου ἐλάχιο τό απλανῶν ἀδέρων σέ. ἐλατ]ονα 
τῆς Ἀἱαμέτρου τῆς Γῆς ἢ τβιτηµόβλο ἔχει πὰὺ Ἀἱόμετρον τῇ δὲ ὅλη 
σφαίρα τῆς Τῆς «οεὺς τὶὼ ὅλίω σφώῖραν τῆο Σελίώης ὡς ἑπὰ κο 
είκοσι «φπθόσε Φωσφόρου δὲ κοὶ Τῆς αἱ μὴῥ αἱάμετροι τὸν διπλάσιον, - 
αἱ δὲ σφαῖραι τὸν ὀκταπλάσιον ἔχμαπ λόγο τὸ δὲ αἱόσημα, τῆς ὃκ- 
λειᾶκῆς σκιάς, τῇ αομέτρου τῇ Σελίώης τριπλάσιο ὃ δὲ ὀκεεέ- 
πετα| “Ολάτος ἡ Σελἰιύη τὸ ΑΦ. µέσυ τό ζώων ἐφ ἑχάτερα, Δωδε- 
χατηµόριο" αἱ δὲ πρὸς Ἡλιον αέσὰς αὐτῆς ὂν τβιώνοίς κο τετρος- ε 
Φώνοι Ἀποσήμωσι, Φιχοτόµουο κοὶ αμικύετους «γηματισμοὺς λαμβά- 
νουσν Ἐξ δὲ ζώδια Φιελθοῦσα, τὺ «πανσέλίωον, ὥασερ πινὰ συμφωνία, 
ὂν ἑξατόνῳ αἱ σασῶν Ἄποδίδωσ᾽ πο) δὲ Ἡλίου περὶ πὶς τροπὰς 

ς.4. τρυπλασιασμοῖς] ΒΙο Όχοπ. Ὑυ]σο, τριπλασμοῖς. 
Ο. 4. παραξαλεῖν αὐτοῖς] Ἐοτίε οοιτἰρεπάμΠηΏ παραλαθεῖν αὐτοὶ, {επίεηίία 4 πατΏ 1η Υοτβοπε τεάξϊάΙ. 
Τ. 5. πρόσεσι] Οοττϊρεπάαπι νἰάεεας πρὸς ἕν σι: ΠαὈιπίε]]εξϊο ὁ λόγος. ὰ 
Ῥ. 6. ἐκλειπ]ικῆς σχιᾶς] 9ἱο τεξε Ἑ. Ε. εἰ νετ ΤατπεῬις. Ὑμ]ρο, ἐκλειπ]ικῆς καὶ σκιᾶς, αποὰ Ἁγ]. ἵπ Τα Ηπῖς 

τεάἁιά1ξ, εϱο οοττοχ!. 

αυαάγαίας εί, εί Ππια] ουδας; Ιελαιε εέίαπα Φο]επι 
2]ϊας αααάταέυπα, αἷῖας ουὈαπι ποπαίπαη{, Θίς είπα 
τε]]αια ετἰρ]ςαπάο {αδ γαεῖοπεπι τεάµουπ. Οι 
{ππε ρτουι] α νετο οΡετταπί, { αιῖδ σεοππείίς- 
ταπη εβ υήας ἀεπιοπβταίοπαπι, ο[εεπάυπίαιε {1ο 
Ιρα εχεπιρ]ο ππω]το ργοβαδί]ς {ρίφ ἀῑκίπε «ο» 
αυ Ἠπο οτα {απε, «µαπαµαπα 1 οοπίεπά αµαπι 
Ρτοκίπιε ρτοπυηείαῇε νετο, εχαξχας τατίοΏες ΠΟΠ 
{απί εοπ{εέϊχαΠ. Ηί ας {αεαιπί, βο]ῖς ἀἰαπιείταπα 
αἆ ΄Γεττα ἀἁσππείταπα ργοροΓίίοπε εΠε ἁποάεειρία: 
Τειτα αἆ Ίωηρ, αἱρία: Ιπειταπίαπι Εε]]αταπα 
ας παἰπίπια νιάεατατ, εἶας ἀϊρππείταπι ποη εΠε 

ππίποτεπι ἑπιεπίε ἀἁϊλπιείτι Τειτα: (οξί ᾳἱοῦο Τει- 
-ται αἆ τουπη σ]οῦαπα ΤαΠα: ρτοροΓίοπεπα ε[ε ν]- 
ριπε-{ερίεπιουρ]απι: Ταοϊ[ετί ετ Τεττα ἀϊαππείτος 
ἵῃ ἁπρία, ρἷοῦος ἵπ οἑχαρ]α εΠε ρτοροΓίίοπε: Ιπ- 
τεγνα]]απι εεΙρεῖςαε απαῦτα αἆ ἀἰαπείταπι Ίαπα:, 
επΠρί]α: Ιαμεμάίπεπι, «ια Ίμιπα α ἀαπιείτο Βίρπο- 
ταπι ἵῃ υίτάπ] µε ρατίεπι εγαραίωτ, υηςῖ: . 

:Τιπι Τα: αἆ Ρο]επι τε[ρεέτας ἐπιεπίαπα εί ϱὐᾶ- 
ἀταπίαπα ἰπίεινα]]ῖς, εαπι ἁἰπιίάίασα, εί υἰτίπααε 
ἱυυοίαπα τεάἆωπε: υδί αμίεπα {εκ θίρπα ΡεΓαβτα- 
γίε, Ρ]επ]απίαπα (αποιαίη ἀἱαραίοη «οπ{οπαηέίαπι 
ἵη {Εχ τοπίς εβιεῖε, Φο]ε αμίεπι οἶτςα {οΗΕεῖα πιο- 
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ἐλάχία, καὶ µέγικα «ξὶ τὰς ἰσημερίας, ἔχοντος κωήµατα, δὲ ὧν ἀφαι- 
ρεί τῆς ἡμέροις Ὀ τῇ γυχτι «ΦθοστίΦησν, ἢ τοιύαντίον, δή ὁ λόγος ζω, 

ὂν ταῖς ςόπεις ἡμέραις λ΄ μζ) τὰς χλμεενὰς τροπὰς τῇ ἡμέρᾳ «ζὂσ- 
ήφησι τὸ ἕκτο τῆς ὑπεροχῆς ἰὼ ἡ µεγίη νὺξ «σεὺς τὶὼ βραχυτάτίω 
ἡμέρων ἐμποιᾶ, τὰς δὲ ἐφεξῆς τειάκόντα τὸ τρίτον, τὸ δὲ ἥμισυ παῖς 
λοιπαῖς ἄχρι τῆς ἰσημερίας, ὂν ἑξαπλασίοις καὶ τειπλασῖοις Ἀ]ασήμασι 
τᾷ χρόνου τὼ ανωμαλία ἐπανισιώτο. Χαλδαῖοι δὲ λέγεα τὸ έαρ 
ὂν τῷ αἱ τε]άρων γίνεῷ-αι «πεὺς τὸ µετόπωρον ὀν δὲ τὰ αἱ οέντε, 
«οθὸς τὸν χειμῶνα «φθὺς δὲ τὸ Ἴδρος, ὂν τῷ | πασὼν. Ἐἰ δὲ ὀρ)ῶς ὁ 
Ἐθειπίδης διοράζε΄), γέρως τέοσωρως μίιδας καὶ χειμῶνος ἴσες, 

Φίλης τ᾽ ὀπώρας διπύχας, ρός τ ἴσας, 

ἐν τῷ αἱ πσασῶν αἱ ὧραι µεταοάλλησν. Ἔνιο δὲ Τῇ μῖῥ τὺ τὰ 
«οσλαμδανομδό» χώρου Ἀποδιδόντες, Σελίώῃ δὲ τὶὼ πατίω, Στήλ- 
ἔωνα δὲ καὶ Φωσφόρον ἐν Ἀ]φτόνοις κο λιγονοῖς χωοιῦτες, αὐτὸν τὸν 
Ἡλιο ὡς µέσίω σιωέχειν τὸ αἱ πασῶν οἰξιᾶσν, αἀπέχοντα τῆς μῥ 
Γῆς τὸ αἱ «οέντε, τῆς δὲ τἵό ἁπλανῶν τὸ δα τεοσάρων. 

λβ. ᾽Αλλ οὔτε τώτων τὸ κομψὸν ὤπεταί πνος αληθείας, οὔτε 
ὀκένοι παντάπασν τὸ ακριοῦς ἔχοντωι. ' Οἷς οἳ ἆω οὐ δοχεῖ ταῦτα τῆς 

Ε. 7. ἵν ταῖς πρόταικ] Αεὐίίτος Ἱεβεπάππι, ἐν 3 ταῖς πρύταιρ, οἳ Ίο τονοσαπᾶ τα ματιλουίατη αμᾶ ἵπ Β, Ε. Όχομ. 
Ῥτοχίπιε Ρτο τὰς εξ, μετὰ γὰρ χειμερινάς. Οείεσαπα {εηϊεηίίαπα ἱπίοτρυπόβίοπε εχρεάϊν]. 

Ε. τ. ἐμποιεῖ] Βδὶς Β. Ὑπ]σο, ἐποίει, 
Ε. 8. Τ2 Ὦ τὸν τοῦ] Ἑ. Ἠαπο ρταδυῖξ Ιεδίοπεπα: ρτορο ἀσοεᾶτί Β. Τῇν Ὦ τὴν τοῦ. Ὑπ]ρο, Γῇ μὲν ἐν τῷ τοῦ. 
Α,2. µέσην] δὶς Β. Ε.. Όχοπ. Ὑπ]ρο, µέσης. 

᾿ἀεβηϊνιε 

της παἰηίπηος, εξ πιαχίπιος οἶτοα ααιἰποξεία «οπῇΠ- 
“ετεηίς, απῖδις ἀῑσί ααηεϊ(αίεπι α.φεῖι, ποδεῖς πηῖ- 
πε, αυξ «οπίτα, εα ταζῖο είε, πε ἵη ἀῑεριας ρεϊτηϊς 
ακκ α Ότυπια ἀῑς, αἁ[ιοῖας {εκίαηίεπι εἶας εχεεῄ[ας. 
απο ποχ ππαχίπια ἀῑεπι Όταν ΗΠππαπα {αρεταδαί, {6- 
αιεπῖθις χχχ ἀῑεῦις ἐίεητεπα, {εππϊῇεπι τε]ῖααῖς 
μίαυε αἆ παιἰποξξίαπα : αίαιε ἵτα {είουρ]] εε ετῖ- 
Ρ]]5 Ιηίεγνα[]1 ἱπαφια]ῶέεπι ἐεπιροτίς αἆ αἲαια]ῖ- 
(αίεπη τεάιεῖε, ΟΠα]άαεῖ ροττο νοτῖς αἰαπί αἆ αυξάπι- 
παπι Γλίοπεπῃ εΠε ἀἰατεβατο, αἆ Ἠγεπιεπι ἀϊαρεῃ- 
τε, αἆ ααίεπῃ ἁϊαραίοη. Έτ, { τεᾶτε Ετρίάες 

Μεηίες ᾳπαίεσποβ Ἠγεπιῖς αεβαεϊ{ααο ἴεπιν 

γετίαπε ΕϊποἙ, στα εί απαπιπί ρατες, 

(επιρείταίες απηϊ {ε Γαῖίοπε ἀϊαραίοη «οηνετέιηξ. 
ἸΝοππυ]]1 Τετγας Ίοσυπα εαπα ἐτίδυυπέ, αμ ε[ πεγ- 
νί ῥγο/αγιδαποπιεπέ, ιά ει αά(οῖεα ἵπ οἰεμπατα, Τια- 
15ε ὀγβαίε”, Βεϊ]ροπεπι (15 εί Μετοιτῖας) εε Τιι- 
εὔεταπα ἵη ἀῑαίοπῖς ας Πἱεραμίο πιονεηε, βο]επιαιιε 
Γρίαπι ἵπ πιεάίο Ίπε[ες Ίοςο αἴππί «οΠΕίΠεΤε ἀἴαρα- 
{οῦ, α Γεττα {ραίίο ἁμταπίεπι ἀἴαρεπίε, αὓ Ίπος- 
ταηΏβας ἀἰαιεβατοῃ. 

ΧΧΧΤΙ. 9εὰ πεααε Ἠοταπα {οἷία αέαιε εἶεραης 
ταΏο νετίαίεπι αεἰησίε, πεσιε 1 οπιπίπο εχας- 
πα ταίοπεπα {εαιυητατ. Ομίδυς Ισίέιτ Πας ποπ 



τού Πλοσταρχογ 

τᾶ Πλάτωνος απηετ]ῶ-αι Ἀ]οοίας, ὀκενα χομιδῆ Φανδται ἴδ µε: 

δχῶν λόφων ἔχεῷ-α], τὸ, έ τετραλόεδων ὄντων τἵό ωἛάτων κοὶ µέσων 
ποὺ σηνημμΆῥων καὶ δεζωγµήῥων καὶ ὑπεδολαίων, ὂν «πέντε α]οσήμασι 
Τετάόχ θα ποὺς πλάνηα, ὧν τὸ μδῤ ὅνι τὸ Ἀπὸ Σελίύης η Ἡλιο, ρ 

/ 

τὰς ὁμοδρόμης Ἡλίῳ, Σήλθωνα καὶ Φωσφόρο' ἕτερον, τὸ Ἀπὸ τότων 
οι τὸν Άρεως ΤΠυρόενπι τρίτον δὲ, τὸ μεταξὺ τότὰ καὶ Φαέθυτος εἶτο 
ἑξῃς, τὸ «7 Φαϊνώνα, χοὶ εέμήο ἠδι τὸ Ἄπὸ τότα «σεὺς πὰὺ ἁπλανη 
σφαῖραν ὧθε τὰς ὁρίζονᾶι Φδόγίες τὸ τετἐάχορδα, Ἡ αἩν πλανωμλύων 

/ 2/ 5 κ ιν ὀ λ νν . Ορχὶ ε / λ / 

λόγον ἔχει ἀδέεω. Ἔπ πούιω τὰς παλαιὴς ἴσωεν γάτας μῥ δύο, 
τοξς δὲ νήᾶς, µίαν δὲ µέσίω, κοὶ µίαν αδαμέσίω τ)εμθες' ὧθε τοῖς 
πλάνησν ἰσορίΦμες υ τὲς ἑσῶα.. Οἱ δὲ νεώτεροι τὸν «φθσλαμοανό- 

µόρον, τόνῳ Ἀἱαφέρονπι τῆς ὑπάτης, ο) τὸ βαρὺ τάξαντες, τὸ μ0ῥ ὅλον 
σύσημα, ὃὶς ο. “ασῶν ἐποίησαν, τό δὲ συμφωνιών τω κ Φύσν σύ 
ἐτήεησαν τάζι΄ τὸ 3 3] «έύ]ε «εότερον γήνε) τᾶ αἱ τεοσάρων, ο)Ί] 
τὸ βαρὺ τῇ ὑπαάτη τὸ τόνε «εοσληφ)έντο. Ὁ δὲ Πλάτων δηλός ὅδη 
ο] τὸ ὀξὺ «ελσλαμεαίνων λέγά ὸ ὂν τῇ Ποληεία, « Ὑ ὀκπὼ σφαιρών 
« ἐχάσην «ΦὈδιφέρει τὼ ἐπ᾽ αὐτῇ σἐρώα [εοηκίαν ἄδειν δὲ πάσα, ἕνα 

“πόνου ἠείσας, ὃν ὃ πασῶν κερωννυῶς µίαν αρμονία” Αἴ) ὃ ἀνιέμῆμαι 

Β. 1. τὸ µέν ἔι] Ρίο Όχον. Ψεπεί. Ψπ]ρο, τὰ μέν ἔσν. 
Β. 3. Αριως] δὶο Β. Ὑπ]ρο, ἀέρος. Χγ]. Αρεος. 
Ο. 4: βαρὺ τῇ ὑπάτη] δ8ίς Β. Ἐ. Όχοι, Αποπ. Βεμο. Τ. Υ. Ὑπ]ρο, βαὺ τῇ ἀπώτ». 
Ο, 6. ἕνα τόνο] Αγιά Ῥ]αϊ. Βερ. Χ. Ρ. 629, Α. Ἱερῖέιτ----σειρῶνα συμπεριφεροµένην, φωνὴν μίαν ὑεῖσαν ὠνάτονον----, Ἑοτίε 

οοτγΙρεπάμπα ανὰ τόνο. Ἠτες εἵ Ρτοχίπια τεξῖας νετίῖπιας; ηες φπἷά ἀε[μάεταπάιπα αἆ ]οοί {απϊιαίεπα. 

αν μη ο σα μα μα... ἴ.- 

νιἀεπέατ α Ῥ]ατοηπῖ Ρεπάετε {επίεπεῖα, τα ν]ἆε- 
Ῥυπίατ αἀπιοάμπι αἆ πιαῄσας οαιλάτατε ΓΑίίο0Πες. 
Ναπι ουπι Ππέ αωίπαιε αιαϊτὶο[ογάία, {)ῥαίαγωη 
Πάϊαπα [ει {απιπιατυπα, πιεάϊαταπα, «οπ]απόχαγαπι 
{ειν [πεΩπεἨΟΗ, ἄῑεπεπρ/πεπση, Τεα ἀε]ιπόχάταπα, εί 
Αγβεγῥοίώοη [ει εκοε]]επείαπα, αἴαπε Ρ]απείας ἁῑ[- 
Ροῄίος εΠε ἵπ ααίπαιε Ιπίεινα]]δ: αοσαπη  ρτῖ- 
ππύπῃ {τα Ταπα αἆ Ρο]επῃ εἰ εο5 αἱ ουγίαπα Φο]]ς 
εοπταηέωτ β]δοπεπι αίαιιε 1ο εταπῃ : αἰγιά Ἱη-- 
4ε αἱ Ματεῖς {ε]]απι, αι Βγγοξίς αααί Πρηΐτα, 
ἀῑοίτωτ: {ετίίαπα Ἠἷης υάαιε αά Ῥμαξιποπέεπι, α αἱ 
εί Ἱαρίτες: αιατίαπι αὓ εο αἆ Ῥμαποπα Πνε 
τιτηυπι: αιήπίαπα Ίδπα Βίης ιήηιε αἆ σ]οῦαπα {ε]- 
Ίατυτη Πχατπα; ία αί {οπί αιἱ ἀεβηίαπε αυατί- 
εποτάία, ταίίοπεπι Ἠαδερηί εγγαηξίαπι {Πε]]ατυπῃ. 
Ίαπι Ὥος αποφιε πόνίπωυς, νείετες ἆμαςφ Πάες }- 

Λαΐας, ἴχεν πείας, ἩΠΑΠΙ 116[2Η, 6 άπαπι ῥάγάΗΡ- 
ο (ει πεί αρροῄίαπι {Πατιηῖε; ας {οπί βαηῖες 
ΠΙΠΠΕΓΗΠΙ ετταπέίαπα Πεἰ]ατπα τείεττεπε. Έεσεῃ- 
εἶοτες βγο/αΠπῥαΠΟΠΙΕΠΟΗ ἵΟΠο αὐλπι εἰ ῥγραίε 
βτανίοτεπι αἀάεπίες, εβεοεταπῖ αξ (οίαπα {γ{ΐειπα 
ἀιίάιαραίοπ «οπεϊπετεί; οτάϊπεπι Ἰπίεγίπι «οπ{ο- 
παπείαγαπα Παξωταξ σοη{εηίληθιπι οοπ6αάετωηε, ίς 
επἰπι ἀϊαρεηίε Ρτίας Πί οαυααι ἀῑαιείατοη, Π ἔοηας 
ρτανὶ γοεῖς αἆ ἠγῥαίο” αάοϊ[σαίιτ. Ρἰατοπεια 
γετο οοπΏα{ αοιεῖς {οπἱς αἰίφιοπα αά{εἰίσετε. ΄ΊΝαια 
ἵπ Εερυδ]ίσα Ῥος ἀῑείε, Οἔ1ο /ῥῥαγας πση]αν εοη- 

φον εἰ απίοκίφηε δίγΕπΕΝΙ 1Η/ΛΓέ ΦΙς ΟΊΠΠΕΙ 
εΠάΜέ, ία μἱ Φσ με ΜΠπαπι ώοεεπι εὐπ{48 φις 
η [δἱ ῥγοβγίωη επάεηιφµε {ο οδοί εἰ ἐκ 
{ή ομη{δις εὐπέεἸβεγαγ{ φμεπάα”ι εὐπεεπώῃ, τε 
πἰπηίταπη Ῥιτεῃες {ατα εἰ θετα τεπιίΠοπε {τμεῃ- 
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τὰ λεία έρασ, κ) χφτάδωσι Ὁ ἱερῶς «φλόδα (ὁ πορείας ὀκτάχορδυν ἐμμέ- 
λάαν' ὀκπὼ 9 ἦσαν καὶ οἱ «οθῶτοι Ἱ πλασίων ὢ «ειπλασίων ὅροι λόφων, 
ἑκο]έρᾳ ««ςὂσαριμεμΆῤης µεβίδ Ὁ µονάδος. Οἱ δὲ πθεσούτεροι Μάσας 
παρέδωκφω κοὶ ἡμῖν ὀννέα' πὸς μῥ ὀκτὼ, χαὐαπὲ ὁ Πλάτων, σι τὰ 
Αρονια. Ὁ δὲ ὀννατίω, τὰ «είγάα κηλὲν αἀνακφλεμΏῤην, κ) κφθικάσων 

Ἀγ. Σχοπᾶτε δὲ μὴ τὸν Ὦ ἐρονὸν ἄγει καὶ τὸ ἑρονια παῖς «θὶ αὐ- 
τὸ ἐμμελέίις κ) κωήσσιν ἡ Ψυχὴ, Φεφιμωτάτη καὶ δκοιοτάτη γεγωῖα΄ 
2έωε δὲ ποιαύτη τοῖς κο» αἱρμονίαν λόγοι, ὧν εἰκόνε Ὦ ὑπάρχεσν εἰς 
τὰ ἀτωμαῳ ὂν τοῖς ὁρατοῖς κ) ὁρωμένοις µέρεσι πᾶ χόσωΒ κ σώμασν ἡ 

δὲ «θότη κὶ κυριωτάτη δύναµις ὁραπῶς ἐγκέκρα;) τῇ Ψυχῆν κ) παρέχὰ 
σύμφωνο αὐτὼ καὶ πειθήνον, αεὶ τὰ κραήσω καὶ οτάτῳ μέρει Ἡν 
ἄλλων ἁπάντων ὁμονούντων. Παραλαθὼν γὸ ὁ δημικργὸς αταξίαν κοὶ 
πλημμέλειαν ὁν ταῖς κωήσεσι τῆς ἀναρμόσου χο) ἀνοήτη ψυχῆς δαφε- 

θοµένης «ξὺς ἑαωτίὼ, τὸ Ὦ δώεισε κο δέσησε, τὸ δὲ σιυήγαγε «σθὺς 
ἄλληλα  σιµέταξεν, ἁρμονίαις κὶ δει μοῖς χρησάμοωος οἷο καὶ τὸ κό- 
Φύταζα σωµαζα, λίουι κὶ ξύλα, ὶ Φλοιὰ Φφυτῖς, καὶ Φηείων εἰὰ κ) πυήαι, 
συγκεροωνύµΆρα καὶ σιωαρµοτ]Ἰόμῆημα, αυμαςὰς Ὦ αγαλμάτων ὄψει, 

Ο. 8. προόδου] Ἐενοανί εκ Α]ά. Ῥαΐ, γ]. Οχοπ. ααδα{οστη Ρρ]ετίαπε α)ῖ οοπ{επίωπΕ. Ῥτοδαδί]ε ἵξεπα Ἠαρεπέ 
“8. Ἑ. περιόδου.  Ψ]βο, προσόδων, φποὰ ΒιερΏ. α Τατπεῦο {ωπιβς, 

Ὀ. 4. ἐχούσης] 8ιο Β. Ε. Βὰ{. Χγ]. Ὑυ]ρο, ἐχοίσα». 
Ἐ. 6. κυφότατα] Ἰιεσεπάπτα κωφότωτα:. ἴἴαηια νετῖ.  Όπηπος Ηοπή ἵπ γα]σαῖα οοπ{οπί{αηΐ. ιν 
Έτ. θηρίων εἰσὶ καὶ πντίαι] 8ὶο οπηπες Πδτὶ, εχεερίο ΧγΙ. αα πείοῖο απάε ἀεαῖί οηρίων εἰσὺν αἱ πυτίωι. Όιτυπι- 

αὖε πια]ε, Ἠείαπη νΙάετατ ε[ε 1Π εἰσὶ κἁί : Ῥτο 4ο αἰῑιὰ Ροποτε, {αοΐ]ε εβ; Ῥτοδαδ!]α Ῥοπετε, ποη {αεί]ς- 

1.9. -τες. ἀϊνίπας ρια-ἀϊσληί ας {Ἀοτο οἰτουίεαϊ εὲ 
«{α]τα]οπί αοςϊπιηέ ἀλΗπέχαπι οέχο οἩογάατιπι ἁῑ[- 
επἰπη]ηίθως πιοάμ]αείοΏεπα. Ἀαπι οὔεο εταπέ εεῖ- 
Άπι ρηπιϊ (εγπηϊπὶ ἀπρ]ατυτη εἰ επἱρ]ατωπα ΡζοροΓ- 
Ποπωπι, μτορίφιε αἀπωπιεταία υπίας, 96ὰ εί 
ἡάαβς ρηῖ{οἱ πουεπι ποδίς ρελίδπεταηε: 4ἩαΓΠι 
«οξχο εἶτεα τες οαε]είίες νοτίεητωχ, ποπα ἵεττεβτες 
«ἀεπια]οεαῖ τες, εκ εωτι]εητο επτοτε εί Ιποραυλ]]-- 
-ταίε εας ΤΕΥΟςΑΗς. 

ΧΧΧΤΠΙ. Οορῖιαιε αὐίεπι, 4η πο σα]ωτῃ ος 
Ἴπεο «αε]ε[ῖες {μα «οποἰηηϊέαίς αἴηις Πα] ποδια 
«ρα: Απίπια, αμα: ρτιάεπεί(ῆπια {τς βιχα, ει 1αί- 
Εππια: Πα]υβηοάἱ νετο ἴ]]απα τεάάἰάετίητ Ἠατπιο- 

-πΐσσε ταζῖοτιες; «µΑτΗΠΩ Ἱπιαρῖπος εχβεπε ἵπ ζοη- 

{ρίομίφ ππωπάϊ οοτροτίθις Αίαιε ρατίδις: ρείπηα 
Αυίεπι αἴηιε ρτα/ἑαμίβίπια γἱς Υπο Ι1τες «ομίεπῃ- 
Ρεταῖα Πέ Απίπια, επιαµε εχηίρεαι ΠΌί ἱρᾷ «οπ- 
{οπαηίεπι αἴαιε πιοτίσεταπα, {επρετ ορίπια ας ἆἷ- 
υνιπιππια ραγεί. τε]]αιῖς οππηῖδις «οήεπέΙεπείρυς. 
ΟΡρίέεχ επίπι οµπι αά απιβῇει Απίπιαπι ἱποοιηροί- 
ἴαπι, εί Ιποτάιηλείφ πποεῖρυ», Ῥτωξίίαυς, 6 ἀπστε- 
Ραηείδις Ιπίετ {5 γἱποβίαιε εχαρί(αίἍπι, φμαἆλπι 
ἀεβηϊνίε ας οοπ/(Εζμῖξ, αια. οοπἀμχῖέ, αἴαμε ΙπῖςΓ 
{ε εοπεϊηπανῖξ, Ἠατπιοηίϊ μίᾳς αἴαμε πιπηετίφ: 
αυίδις αιἶάεπι ΠιτάΙΠπια 4µοαμε «οτροΓα, ]αρίάες, 
Ίιρπα, οοσεῖοες {τρίωπα, Ὀείματαπα «οαρυ]α, ἆμπι 
ἵητεχ {ε εοαραπέωσ αἴηιε «οπιροηυπίαΣ, ρμ]ςμετ- 
τίπῃα {ρεδχαοι]α, ρυ]ςΠειτίπααπα τεπιεάΙοσσα 6ς ἵΠ- 
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Ὀαυμασὼς δὲ «αρέχει Φαρμάκων κοὶ ὀργώνων Δωάμειο. “Ἡ, κο) Ζἰώων 
ὁ Κμιόὺς οπὶ Ἴξαν αὐληὴό παρεχάλει τὰ µἀράκια χοζαμανώνευ. οἵαν 

χέροζα καὶ ἔόλα κοὶ χόλαμοι, κοὶ ὁςᾶ, λόγε µετέχωπι κοὴ συμφωνίας, 
Φωνὼ ἀφίσι. Τὸ μδὸ 1, - δριδμώ παντα ἐπεοικένα, κὉ  Πυδα- 
φοεικὴν Ἀπόφασι, λόγεα δείται. Τὸ δὲ πᾶσι οἷς. ἐκ λα φορᾶς καὶ ἀνο- 
µοιότητος ἐγγέγωε κριωνία το «φοθὺς ἄλληλα καὶ συμφωνία, (πύτης αἰτίαν 
) µεπειότήζι κοὶ τάξιν, Σρι μΏ κοὶ αρμονίας μέζααΈσν, 6ύδὲ τὰς ποι- 

ἡτὰς λέληλεν, ἄρφμια μὸ τὰ Φίλα καὶ «οεισίωῇ καλουῶτας, ἀναρτίες 
δὲ τὸς ἐχθρὸς καὶ τὰς πολεμίες, ὡς αναρμοζίαν τω Ἀ]οφορὼν οὔσαν. 
Ὁ δὲ τῷ Πινδάρῳ «φοιήσας τὸ οὐπικήδειο, 

Άρμενος ἦν ζείνοισιν ἀνὴρ ὅδε, ὶ Φίλος ἀσσῖο» 

όὐαρμοίαν δΦῆλός ὅδι τὶὼ ὀκετὼ ἡγόμλμθ”. Ὃς πε κά αὐτὸς ὁ 
Πήδαρος | | ολ. 

Οἱ τε πάλαι εολόγοι, «ορεσθύτατοι «φιλοσόφων ὄντες, ὄργανα μησικὸ, 
Ὀεών ὀνεχέίριζον ἀγάλμασιν' οὐχ ὡς λύρον νε κοὶ αὐλβσν, δλλα ἐ)λν 
ἔεγον οἰόμβροι Ὀεῶν οἷον ἁρμονίαν 2) καὶ συµφωνίαν. Ὥασερ ὤω ὁ τᾶς 

Τὰ Φεοῦ (Φησὶν) ἐποκάον]ος σὔχ. ἀνορέων οῥηδεικνύμενος τὸν Κάδµον. 

Ε. 5. ὀπα] ΕΠ εχ.Ἑ. Ἑ, Όπιπερ α]Π], ὅσα. 
Ἐ. 6. Τὸ μὲν γὰρ] 8ἱε Ε,. Ἔ. Υ. Ὑπν]ρο, Τῷ μὲν γάρ. 
Α.. 9. Πίνδαρος---Κάδμον] Οοτταρίο Ίοοο πὶὶ πιεδϊοίπαε αἁ{ετωπί δεῖ. Ἐοτίε, οοπιραταῖοπο Ἠπ]ας οµ(Ώ α]]ῖς ]ο- 

οἵς, αὈί Ιάθπι {τασπιεπέαπα πιεπιοταίατ, Ῥ]αίατομ. ΡγίΠ. Ότας, Ρ. 297, Α. Ατϊβιά, Οτ. Ρίαί. Π. ρ. 206. 
Ἱερεπάππι----τοῦ 9εοῦ, Φησὶν, ἐπακούειν μουσικὼν ὁρ9 ἂν καὶ ἄρνμιον ἐπιδεικνυμένου τὸν Κάδμον. 

Β.2. αὐλοῦσιν] Βυπιβ εκ Β. Ἑ,. Ίεπι Όχοῃ. ου]β αὐλὸν σι εοᾶεπι ἀμοῖτ. Ὑπ]ρο, αὐλόν. Ῥοττο λύραν παωῖετα ἵπ 
λυρίζουσι». Ἰ.8εππατα Ἠαδεπί Ἑ. εί Ε, Ιπίετ πυ εἴ καὶ, Όχοῃ. Ιπίετ αὐλὸν εἴ αλλά. 

Πτιππεηίογαπ ρταδεπέ πιαίοτῖαπι, Ὁπάο {λέπια 
εί, πε Ζεπο εεῖαπι ΟΙπεις Πογίατείαγ αἀο]είοεῃ- 
τε αἆ {ρεβαπάυπι Εδίοίπες, 1ἱ {πάς αἰ[εεγεπέ Φμαὖι 
νοεε”ι εοΥπΗά. σπα, εααπή; ο/Ἴάφιιεῇγο[εγαπὴ, φμάη- 
ο εἴη 115 γαΜἱο εί εοπεεπές εοπΠΗΠΙεεπίΗγ. ΊΝαπι 
οπηπία ε[]ε ΠΗΥΙΕΓΟΓΗΙΗ [ηΗᾖία, αιοά ἀῑοιπι ῬΡγί]μα- 
σοτὶαῖ, 1ἀ Ρτοραξίοπεπι τεφυϊτί. Ὠυιοά αυίεπι 
οπιπίθης τερις ε {αηί2 ἱπαρηυα]ίατε ει ἁβμπιι ει 
ἀῑπε «οπιπηµπ]ο Ίπίετ {ε {οςϊειλίηιε εἴ «οποεπέυ5 
ουΗρίε, εἶας «αυῇαπι εΠε πιεάϊοστίίατεπι εἰ οτά-- 
ηεπα ΏΙπΊετο αἴαιε Πατπιοηπῖα «οπ/{αηίεπα, πε ροξ- 
{τα αυἰάεπι ἵσποταγεταπε. ΗΙ επῖπι αγέῤηία, φαί 
αγηςι]αία αιῖ «οπείππα {1 ἀῑσετες, γοσλνετιπί α ια: 
Αππίςα ποὺῖς εί ελτα εΠεπι: απαγέος αυίεπι ααί 

ἹποοποῖηποἙ, Ιπ]πιίςος; Πϊπιίταπα αιοά Ππ]πιϊοϊεία 
εΠει αιαάαπι Ἱηςοποϊπηϊία. Ἐε αιῖ ἵπ Ριπάατί 
πποτίεπα {οτίρΠς 6απεῦγε «ΑΙΠΙΕΗ, 

ἨΠοβριάρας Εί αρία», «ατα» οἶνίρις 1]]ς, 

{αεῖς οβεπάϊε {ε οοποἰπηϊ(αίεπα εί οοπαϊ(χίεπα ΡτΟ 
νΊτεαίε τερι(αῇε: Πουί εἰ 1ρίε αἰουδί Ῥιπάατας 
αἲε, (άγιο αμά{οηέε, Ίλεισα ο/)επα![]ε ΄πη//εα)η γεζ]αηι 
εἱ εὐπείππαη. Ῥτίίαϊ Ροττο (πεο]ορῖ, ΡΗΙ]ο[ίορβογαπα 
νετι/{ {απ ῖ, πιαάσα Ἱπβτιαππεηία 1 ππαπις ἀεοταπα 
Ἱπιαρίπίοις Ροίαεγαπί; Ποπ (πε, αμοά «ος Ίντα 

ταις ογίλατα Ἰαάετε ριίατεηί, {εἆ ααοά πι]]απα ἆεο 
ορυς οοπγεπΙεπεῖας εΠε ]μάϊςατεηέ, 4µαπι οοΠ/{ο-- 
ηαηέίαπη εί Πατπποπίαπι. δίουί ἰφίέατ αἱ ρτοροῖ- 
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ολιτρίτες καὶ ἡμιολίας καὶ διπλασίες λόγες πό ὂν τῷ ζυγά τῆς λύ- 
οις, καὶ τῇ χελώνη κοὶ τοῖς κολλάβοις, γελοῖός Ὅὸε δεῖ μὴν 3 ἀμέλε 
καὶ ζωῦτι συμμέτεως γεγονένοι «φθὺς ἄλληλα µίκεα κοὴ πάχεσι, τὼ δὲ 
ἁρμμονίαν ὀπκείνίω οὶ ἡἴό Φδόγίων )εωρᾶν' ὅτως εἰκὸς μμ ὅοι καὶ τα 
σώµωτα τἶν ἀξέρων, καὶ τὰ διασήµατα αγ κύχλων, ὃ τὰ πίχη τό αξι- 
Φορῶν, ὥασερ ὄθλανα ὃν τετογμδοις ἔχειν ἐμμέτεως «οθὸς ἄλληλα κοὶ. 

«οθὸς τὸ ὅλον, εἰ καὶ τὸ “Φοσν ἡμᾶς τῇ µετεία διαπέφόυγε τό μλύτοι 
λόφων ὀκείνων οἷς ὁ δημιεργὺ ἐχεήσατο, καὶ τἴό δεινμδύ έργον ἡγεῖθ-α 
ὁ αὐτῆς τῇ Ψυχῆς ἐμμέλειαν ὢ ἁρμοίαν «εὸς αὑτίὼ, ὑφ᾽ ἧς καὶ τὸν 
ἑρονὸν ἐγγλωομβη µωρίων. ἀγαδῶν ἐμπέπληκεν, καὶ τὸ «Ἡδὶ γῆν ὥραις 
κο μεπιθολαῖς µέτρον ἐχούσαις, ἀθλσοι καὶ χάλλίσαι «εός τε δλύεσιν καὶ 

σωτηρίαν τό γωομλῥων διαχεκόσμηκεν. 

: Ῥ. 4. λόγους ζητῶν----ἐπὶ τῶν φΦόγγων] Οτοᾶο Ἠωο {119 Ἰοαῖς πιοία, τεβϊπεπάαα πε ε[ε, φλόγγους ζητῶν----ἐπὶ τῶν 
ημας 

6.1, ἓν πεταγµένοις] Τα ΒίερΗ. πεο ἀῑπεπειιπί Β. Ἑ, Όχοπ. Ὑεπεί. Ἰίαφπε Ραίεπῃ λόγοις εχοϊα([ε. Α]ά, Βα{. 
Χγ]. ἐντεταγμένοι. Πμεοπῖο. Ξοβοίξ, ἐντεταγμένα. Αποη,. Τ. Ὑ. ἐντεταμένα: ἨΔΤΑ ία Ἱεριτας ἵπ Ἐχεπιρ]ο 
Τιτπεβί {οπρίο, ποῃ, αί αἆ οαἶοεπα (ταροο-],αίἶπας, ἐντεταγμένα, 

Ο. 4. ἐμμέλειαν] δὶς Β. Ἑ. Αποη. Τ. Υ. Ὑπ]ρο, ἐπιμέλεια», 
0. 4. ὑφ ὃς] Βὶς Β. Ε. Ὑπ]ρο, ἐφ᾽ οἷς. 

Ώοπες {ε[αι(ετίίας, {ε(ᾳαῖρ]α», αἴηιε ἀωρί]ας αυας- 
ταί ἴπ Ίμσο Ίγτα., τεβαάίπς, εί εἰαγίς, τιάιου]ας ΠΜ: 
Ώηατη, απίπ εί Ἠανς ἀερεαπί Ἱπίει {ο Ἰοπριειάϊπεπι εί 
εταβιίεπα Ἠαῦετο ρτορογείοπε αρίαπα, ἀπδίαπι Ποπ 
εἴῖ, ουπι Ιπίετῖπι Παγπιοπία ἵπ Πάϊαπι Πέ οοπ/ιἆε- 
ταηάα {οηῖς: ία ρτοδαδ]]ε ε[ε εείαπι «οἵροία {ε]]α- 
ταπῃ, Ιπέεγνο]]α οἰτομ]ογαπα, «οπνεΓ[ΠοηΏπα οεἱετί- 
ταΐες, (απαιαπα Ἱπβγωππεηία τεξχο. ογάίπε ἀίρο[τα, 
{μαπα Ἠαῦετςο «μη Ίπίςς {Ε, ἔππι ἆ (οἴάΠι οΟΠιρΔ- 

ΥΟΙ,. Ῥ. 

ρεπι Ὀπίνετα ΡΓοροΓέίοπεπα: είαπιΠ πο αιαπέῖ- 
ἴᾳ5 δέ ππεηίιτα Ἰαίεληί. Γαπιεη Ρτορογεϊοπίθις 
Πῃ5, ααίδις υ{ᾳς εί ορί{εΧ, πωππεγήαιιε ἐπΙριεπάα 
εβ Απίπιαε {εουπι {ρία οοποϊηηϊία» ε{ Παγπιοηία ΡεΓ 
Ύὐας εί οσρ]απα, ου Ἱπάϊία ε{ε, ἱρίαπι ἹπηωπηεΓίς 
Ροπῖ5 ἱππρ]ενίε, εί αια: αἆ {ετταπι ρεΓέῖπεηί, {επι- 
Ρε[αέωπι πα(αίοπιππαιε ἀἰπιεπίς γ]οηΠεμάϊπίδας, 
ορέίπιε ρυ]επεττίπιεαιε αἆ ΡτοςΓεαίΙοπειη εί «οΠ- 
{εγνατίοηεπι οτι αι» παίοεΓεπ{υΓ, αἀοτηανε. 
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ Τω ΤΙΜΑΙΩ,  ΨΥΧΟΓΟΝΙΑΣ. 

.ΡΙ Το Ν 

ΠΙΡΒΕΙ ΡΙΌΤΑΚΟΗΕΙ 
Ῥ Ἐ 

᾿ΑΝΙΜΑ ΡΕΟΟΕΕΑΤΙΟΝΕ ΑΡΌΟΡ ΡΙΑΤΟΝΕΜ ΙΝ ΤτΙΜΑΣΟ. 

α. ΠΕΡΙ τῆς ἐν τῷ Τιμαωῳ Ψυχοοίας «ηεγραμμδθ” 
᾿ λόγος, ὅσα Πλάτωνι καὶ τοῖς Πλατωνικοῖς οεφιλοήμηται 

Ε απαγγέλλει εἰσόγει δὲ καὶ γεωμετριχάς τνοας αναλογίας χο] ὁμοίότηᾶ,, 
«σθὺς τὶὼ τῆς ψυχῆς, ὡς οἴετωι, ξωρίαν σιωτεωάσας ἀπό κοὶ δὶ καὶ 

μεσικὰ, καὶ Ὄεινμητικὸ, )εωθήμωτα. 
β. Δέγε δὲ τὸ ὕλίω αἱαμοεφωθδίῴαι ὑπὸ τῆς ψυχῖς, ὦ δίδωσι 

υμῥ τῷ πανὺ Ψυχίὼ, ὅδωα δὲ καὶ ἑχάτω ζω τὺ Φιοικοῦσων αὐτὸ, 

Ε. τ. ὠπαγγέλλει] Ῥενοσανί ες Λἱά, Βαΐ. γ]. Ὑμἱρο, ἐπαγγέλλει. 

1. (ΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ», ααϊ Ιπίογδίεας Ὁε 
-πίπις ῥγοεχεβέίοπε πι Ἱήπσο, τείετι αυαῖ 

Ῥ]αΐϊο εἰ Ῥιαοπίο δχωο Πιάϊο ἀἁπριεανετίπε. 
Τητγοάμεῖε εεἶααι σεοπιείτίσας αιαίάαπι ΡΓοροτ{ῖο- 
ης οί Ππιϊμεμάϊηες, αἆ Απίπιςε εοπίεπιρ]αΕίοπεπι, 

πέ οεη/εί, εἰ οοπἀµσεπίες: πες ΠΟΠ πιήῖσας ααί. 
ἆλπι εί ατἰηπιε(ίςας ταεῖοῃες. 

Π. Μαϊετίαπι αἴε ἱπίοτπιατὶ οὓ Απίπια: ετίρα- 
ίσιο υπίγετίο Απίπιαπι, εἰ επραῖε απ]ουίαιε απὶ-- 
πια] ϱ 1ὰ ἴεπιρετεί. Δηΐπιαπι φοάαπα πιοἆο 
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καὶ Ἡ μὺ ὠγύνητον εἰσόγει ταὐτίω, Ἡ δὲ ολυέσὰ δουλόύουσων αν 
ὃον δὲ τἰὼ ὑλίω κὸὶ ὑπὸ τᾶ δω ἱ9ὲ τῆς ψυχῖς μορθωθήδω, κνὶ 
πὰὺὸ χοχίαν δὲ [βλάσημα, τῆς ὕλης γεγοένα, ἴνα μὴ (Φιὰ) τὸ 3εῖον 
αἴτιον αἴό κοχῶν νομιθεήι 

Υ. Ὅπ οἱ «δι τὸν Τοσφδώνιον οὐ μαχρῶν τῆς ὅλης ἀπέφησων τὼ 

ψνχὺν. λλὼ δεξάμδυοι τὶὼ τἴ «ερώτων ἐσίαν «δι τὸ σώµαπα. λέγεὼς 
μεριρὴν, κ) ζῦτα τῷ νοητ µίξαντες, ἀπεφήναντο τὸ Ψυχὴν ἰδέαν ῳ 
τὰ «πάντη Ἀλ]ο στὸ χοτὸ δμνμὸν σιυεςῶσαν αἱςμονίαν «ειέχοντα τά 1931 

τε  μαθημαπκὰ ρτων οι μετιξὺ κοὶ τ αἰδ ήν τεπέχαι | 
τῆς τε ἠυχῆς τῷ νοητὰ τὸ ἀΐδιον, καὶ τὰ αἰῶ τικ τὸ σα φηπχὸν ἐχθ- 
σης, «ελσῆκων ὂν µέσῳ τὰὸ ἐσίαν ὑπγάρχευ. ᾿Έλα)ε 3 καὶ πάτης ὁ 

ηεὸς τοῖς τό σωμάτων «φέρον ὕρερον, απειρ)ασμένης Ίδη τῆς ψυχῖς, 

χεώμΆμος ὅτι Τ' τῆς ὕλης Ἀἱαμόρφωση, τὸ σκεδαςὸν αὐτῆς κ) ἀσύνδετον 
ὁρίζων χο «Ἀξιλαμίάνων ταῖς ἐκ. ηγό τοιοώνων σιωαρμοτ]ομλῥων οἴπι- 
Φανείαις. ᾿ Αποπώτερον δὲ τὸ τὸ Ψυχὴν ἰδέαν πο. Ἡ μὸῥ 3», ἂει- 
κίητος, ἡ δὲ, ακίητος καὶ ἡ μῥ, ἆμιγῆς «εὸς το αἰῶ-ητὸν, ἡ δὲ, το Ἡ 

σώµοιτι σιιωειργµδη. Πρὸς ὃ τότοις, ὁ γεὸς τῆς μὲν ἴδέας ὡς «Ὁδαδεγ- 
µυτος γέγωε μιμητὴς, τῆς δὲ ψυχ]ς ὥασερ Ἀποτελέσματον νακ 

Ὅπ δὲ ϱὐδὲ δμημὸ ὁ Πλάτων τὶὼ ἐσίαν λεται Της ἡκονά 

ζωήομένίω ἐπ ὙριμΏ, «οθδέρήται. 

μα κ ο. μμ αμάν ὀφασμωὐμπο κ -- -- 

Α. 2. μαθηματικὰ] 9ἱο Β, Ῥ. Τρίε Ῥ]ιίατοἨ. Ρ. 1923, Β. Α]ά. εἰ Βαΐ. µαδητικἀ. Ὑυἱρο, σανητικά. 

οτίας εχρετίεπα {αοῖτ, ααοἆαπι πιοάο οὐποχίαπι Οἵ- 
τα, Μαϊετίαπι αἴετηαπι, εἰ αµαπῃ Ώευς Απίπιαν 
ορετα Ἱπβοτπιαγετίε. Ῥτανίεαίεπι εΠε ΡΕΓΠΙΕΠ πηᾶ- 
τετία, πε (Ιπαιίς) Ώεις ππα]οτυπα ο κό ρυίστις. 

ΠΙ. Ῥομάοπίας (αἴε) ποτ Ίοηπρε α πιαῖτετία Απῖ- 
πιαπι τεππονΊε: [εὰ Ῥ]ατοπίφ γειρα Πο αεερίεῃς, 
/Γαῤῄαμέίαπι {ΥΙΟΥ πα [ει εχ{γεπεἑαήΗ εἶγεα εὐΥ-- 
ῥογα ε[ε ἀῑν]άμαπα, εΆπιααε ουσ ἱπεε]]1αΙοΙ]! πιῖ- 
«εη5» Απίπηαπι Ρτοπιιηείαγίέ εῃε Ιάεαπι εἶας αμοά 
μ{ᾳιεφιααιε ἀϊπιεπβοπες Ἠαῦεί, ταίοπο πιπηεΓῖ 
εοπ{Π(αίπη αἱ Παγπποπίαπι οοΠίίπεαξ: ΠΑΙΠΗ Πῃδ- 
τπεπια(ῖςα ἴπ ππεάίο ρείπιογαπα Ἱπίε]Πρὶθαπα εξ 
{επ[]ῖωπη εΠε «οἱ]οσαία: εί ουπι Απίπια ρετρείιῖ- 
ταίεπι Ἱπτε]Πρϊθιωπι, ας {επβ]απι Εαου]ελίεπα αἆ 
Ρετεῖριεπάαςφ αβεζλίοηες Ἠλῦεαί ἵπ {ε; ρατ ε[ε, μέ 

εἶας ηαέµΓα Ιῃ πιεάϊο Πέ. Ἀιπιίταπι εί Ἠωπο Ιαεῖε, 
επι, «ΟΓροΓπα εχίγεπαΙ(αίδιις ροβπιοἆο ἀεπιυπῃ, 

Ίαπι Απίπια αὈ[ο]αῶ, α{απι αἆ οοηΓογππαηάλπι πιᾶ- 
τετίαπ, ουπα ἀλΠΠπραςίοπί οὐποχίαπα εί γ]που]15 ςᾱ- 
τεπίεπι πιο]επι ἀεβηϊτεί 3ο Ιπο]ιάετεί {αρεΓβείε- 
Ρα, αἩαθ α (παπρυ]ίς εγαπ οοποϊηπαία. ΑΡίΗ- 
ἀῑας εείαπι Ἆος, ααοά Απίπιαπι Ιάεαπι Γαεἷξ, ουπα 
ἵάεα Πε ΠπηπηοῬί]]5, {επηρεΓ ππογεαέαγ Απίπια: εί 
1]]α οσα {επί]1 πμ] ἨΠαδεαε «οπηπιετοῖῖ, Ἠσεο ἴπ 
«ΟΓΡΟΓΑ Ἱπο]αία Πε: αἆ Πας, Ώειις Ιάεαπα αί ΕΧεΠΙ-- 
Ρίατ Βαετῖε Ιππ]ίαεας, Απίπιαπι πέ ορςς ορί{εκ «οΠ- 
{εοστῖ. Όυμοά απίεπ Ῥ]αΐο Απίπιαπι ποῃ Ροπαί 
ΏμΠεΓπη ε{ε, {εά οτάϊπαίαπα ταζῖοπα πμπηςσί, 1απα 
απίε ἀϊόχωπι ε{:. 



ιν ανν οσο ονομα ὕ ὔὕδς 

ντο 

"ανω ο μυ η ας ο ΡώΗΓ 

ο Ενα ο ων 

”.-ᾱ 

πας 

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ κ.τ.λ. 145 

δ. Πρὸς ὃ αἀμφόεέροις τάτοις χομόν ὕδι τὸ µήτε τοῖς πέρασι μήτε 
τοῖς δριθμοῖο μη)ὲν ἴχνος ὀνυπάρχεω ὀκένης Ἡ δωάμµεως ᾗ τὸ αἰῶ ητὸν 
ἡ Ψυχἠ πέφυκε κρίνεν. Νᾶν Ὦ 39 αὐτῇ καὶ νοητὸν ἡ ὁ νοητῆς μελεξις 
Σδοχῖς ἐμπεποίηκε, δόξας δὲ κο πήσάς καὶ τὸ Φαντασρὼν τὸ παητιχὸν 

ὑπὸ Ἱ' «δὶ τὸ σῶμα ποιοτήτων Ὁ σὐχ. ἄν πο ὂκ μονάδων ἐδὲ γραμμών 
ἐσ] οιφανειῶν ἁπλῶς νοήσἀεν ἐγγωόμλμω. Καὶ μὴν οὐ µόνον αἱ αἴό 
Φνηή ψυχα) γνωσκὼ τὰ αἰῶητῇ δύαµιν ἔχασν, λλλὼ καὶ - Ἡ τᾶ 
«χόσυι, Φηὰν, “ ἀναχυχλεμλῤην αὐτὶὼ «φοεὸς ἑωυτὶὼ, ὅτων ἐσίαν σιε- 
6 δασὴν ἔχοντός ππνος ἐφαπ]η;), κο ὅταν αἀμέρισυν λέγη κωεμλῥίω αἱ 
«πάσης ἑαύβς, ὅτω ὧν τι ὐτὸν ᾖ, ὃ ὅτῳ ἂν ἕτερον, «εὸς ὅ, π τε µά-- 

ὅλιι ὁ ὅπη κὶ ὅπως συµθανά, ὢ τὸ γόμμα «σθὺς ἔχοασυ ἔχασα ἔ)) 
πάν Ἐν τάτοις ἅμα, καὶ Ἱ' δέχῳ κατηγοριών ποιάµηρος ὑπογρα- 

Φἰιὸ, ἐπ μᾶλλον τοῖς ἐφεξῆς α]οισαφᾶ. “ Λόγος ὼὸ, Φπὰν,  ἀληθὴς, 

ὁ ὅτῳ μθῥ «Ἕὶ τὸ αἰῶητὸν λνηται, κοὶ ὁ τᾶ Φατέρου χώκλος ὀρθὺς ἰὼν 
«εἰς πάσον αὐτὸ τὸ ψυχίὼ Ἀ]αγγείλη, δόξαι καὶ ποίρεις γίνονται [έ- 
ἅ βωιοι κο ἀληλεῖς ὅταν δὲ αὦ πάλιν «ξὶ τὸ λογιεμὼν ᾖ, ) ὁ τὰ ζωυτᾶ 

« χύχλος ὀΌτεοχοο ὢν αὐτὸ µἰωύση, οπισήμη οξ ἀνάγκης Ἀποτελήται. 
ὅ Τότω ὃ ὁν ᾧ Ὅ ὄντων ἐγγίνεῶ-ον, ἐὼν ποὶέ τιο αὐτὸ ἄλλο πλὴν Ψυχὴν 
ὁ σοθοσίπη, πᾶν μᾶλλον ἢ τὸ αληλὲς ἐρᾶ. ΤΠόδεν ων ἔαεν ἡ ψυχἠ 1 

Ἑ. 8. νοητὸν] Ἐοτίε, νόησι. Ὑϊάε Παρτα, Ρ. 1923, Ὦ. 

Ο. 5. λέγη----Ἡ] Ῥτίως τεοερὶ εχ Ε, Β. Ῥ. Ρροβετίη» ε Ρ]αΐοπο :. πίταπηα τε απξλοσιίαίε Ῥ]αίατοΠῖ Ρ. 19242, Ε.. 

ΙΥ. Αἀνετβι υετοίαιε Ι]]αά «οππππαπε ε{ξ αγ- 
6υπιεπέυπη, αιοά πεφιαε εχίτεπι(αδις πεαε πιι- 
πετ υ]]ωπι Ίπεβε νεβῖρῖαπι Πλας Εαου]εαίς, «υα 
τες {εηῄ]ες Απίπια Ἰαάϊολε [ααρίε ηλίυτα. ἸΜεηίεπι 
αιἰάεπα εἶ, εἰ ππεπίς {ο]α οειποπάατυπῃ, 1 ε[ Ἱπ- 
το]]1ρΙδΗἵαπα, Γογαπι ποεϊεῖας εοπιπιιπἰςα{ἶο ρεὶηςϊ- 
ΡΗ Ιη(εΠΙσεπεία {οἷα ρετεῖριεπάϊ ἱπ[εταῖε: ορἰπ]ο- 
ηες αμίεπῃ, εἰ ρεγ[υαῄοηες, Ιπιαρίηαείοπες, εί αβες-- 
Ποπες α αια]ζαίδις οοτροτί ἱπῃαετεπεῖρις ΡΓοβες- 

:. τα, πε οοσ!(ατὶ ααἱάεπα ροῖε(ίξ εχ απἰεαείδις, Πηεῖς, 
αυέ Παρεγβείεδις Ππιρ]ςίτετ εβε ἵππατας. Ἐε νετο 
ΠΟΠ πιοάο ππογ(α]ίαπῃ Απίπιας νἷπι οορπο/οεπάϊ Ρε 
{εη{ις Ἠλρεπε, {εὰ {ρ/α7η 4µοφιε πμ «{πόγιαη 
αἳεο {ρ[ανα 1 {2 γευοἰωίανε, δὲ αἰἰφμία αἰΗίρι [ῤ- 
οαπέία ῥγσάζμι ἆἲ[ββαδΙ], αιμά εἴἶαι ]μάυίήμα, 

ος ἐβ[απα ῥεγ [ε {β[αηα {οί [ε[; εοηηιουεά2 παΥγα-- 
γε, εμέ οι [έ, α φιιο ἀἰσεγ[ιωη, εἰ επ]; Γερεξία 
ΙαΧΙΠΕ; Φῶ» εἰ φιιοππδάο [έ α[[εέίωνα [ῤ/αμέι αμέ 
7οέ15 γά4ἱοπο. 1Π Ἠΐδ οαπι ἀεσεαι ρΓβάΙσβΠιεΠίο- 
ταπα αἱἱαιαπα ρο[αΠεί ποϊαίίοπειη, πιασί αξία 
Ἰάεπα ἀεε]αταί ἵπ Πὶ5 ααα: {εαααπέαγ. Ἀαΐτο, παε, 
νεγα μδ{ ἂε [ο εὐπεεβία ε[], εί εἰγειίως Γέυεγῇ 
γεξΐα ῥγο[εί[εεης {π ἐοίωι «{Πήπαηι ἆρ εὐ ΗΠΕΙΜΤΙ 
αγ, ορίπίοπες πα[οΜίΗΥ εἰ ῥεΥ/µαῇοπος υεγα αἰ- 
16 εὐη/αΠέεσ. Οαιπι αμίεηη {η ἐς υεγΗ Εν φις {η-- 
τε ἡσεπέία [έν εἰ Ε][άοῦι εἰγοὴες ναἰάε αρι]ς {/- 
{α {ς1εαυε γα, πεεε[]αγίο [εἱεμέία αὐ[ολυέων. Έκε 
αμίεη πο {π φηα Τε {πρεπεγαπέγν [ φις ϱαι αἰία 
Ζηἱεφια”ι ἀἰκεγᾖέ φνα) 4Ιπα 7η, φας ῥούέες Φ1/αὖη 
9εγη7 4ἰχεγή. Ὁπὰε ααἴεπι Ἆῖς {εηβ]]α αΡρίεΠεη- 
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ἀνπληθ]υὼὴν τὰ αἰῶητὸ χοὶ δοξασικὴν ποὐτίω. κίνησν, ἑτέρον τῆς νοητῆς 

ὀκείνης κοὶ τελόυτώσης εἰς ολικήμίω, ἔεγον εἰπᾶν μὴ )εμλρεςο βεθαίως, 

ὅτ νι οὐχ ἁπλῶς Ψυχὴν, Ῥλλὰ κόσμε Ψυχὴν σιωΐςηαν ὁξ ἕποχει- 
μζης τῆς τε κρείτ]ονος οὐσίοις καὶ ἀμερίσου καὶ τῆς αχέίρονος, ἣν «δὶ 
τὸ σώματα. μεωρην χέΧλΊΚΕΝ, οὐχ ἑτέρον. οὗσων ἢ τὴν. δοζαενιὴν κοὶ - 

Φαντασικὴν, οἱ συμπα»Ἡ τό αιῶ η κνησν, οὐ Ἄρορθρίω, δλλ ὑφε- 

σῶσαν . ίδιον, ὥασες ἡ ἑγέρα, Τὸ ὸ νοερὸν ἡ Φύσις έχῃσα, 9 τὸ δυξα- 
σικὸν ενχεν' δλλ) ὀκενο μὲν ἀκίητον καὶ ἀπαλὲς, κοὶ «θι τὴν αὲ µέν- 

ασων ἱδρυμένον ἐσίαν' πῶτο δὲ, μερασὺν καὶ πλανητὸν, ἅτε δὴ Φερομένης 

κ) σχκεδωνυµένης ἐφαπ]όμμον ὕλης. Οὕὔτε 9 τὸ αἰῶητὸν εἰλήχά πίξεως, 
ὃλλ ἰώ ἆμοεφον καὶ ἀόρκφο ἤ τε «Ἡθὶ τῶτο τέαγµένη διύαµις, οὔτε 
δόξας ὀνάρθρες, οὔτε κωήσέο ἅπασας εἴχε τετα][ωένας, λα τὰς πολλὼς 
ὀνυπγιώδεις καὶ «Ὀδοιφόρους κά] ταρατ]άσας τὸ σωματοείδὲς, ὅσα μὴ κὈ 
τυχίω τῷ βελτίοι «οειέπυήεν ὂν μέσῳ γὸ ἱώ ἀμφοῦ,  «θὺς ἀμφό- 
τερα. συμπαθἩ καὶ συγ)μῆ Φύσι χε, τῷ Ὦ αἰῶηπκά τῆς ὕλης ἀντ- 
εχιµόη, τῷ δὲ κριτπκῷ ἡψ νοητἵς. 

Ε. Οὗτω δέ πως καὶ Πλάτων α|ασοφᾶ τοῖς ὀνόμασν ο Οὗτος. ο 
ὢν, “ σδα Ὅ ἐμῖς Ψήφε λογιδεὶς, ἐν κεφαλαίῳ δεδὀῶω λόγος, ὄν τε 

Ἐ, 2. νοητης] ΙΠΠΠΙΟ νοητικῆς, πἲ Ῥ]υίατεῃ. Ρ. 19223, Ε. 
Ἐ.. 4. συήσησιω] δίς Β. Ε. εί Ῥ]αίατεμ. Ρ. 1ορή, Α. αα]ρο, κίνησῳ. 
Ῥ.ς. εἶχε] Ῥοπῖρβ Ρτο ἔχωσα: τί ἵπ Ῥ]πίατεπο Ρ. τορή, Β. 
Α. 4. ὂν τε] Ρὶο ππἹατρο Ε., εἰ Ῥ]αίατομ, Ρ. 1ο24, Β. ἵἴεπι Τρίε Ῥ]αϊο, Ὑπ]ρο, ὄντος. 

ἀεπάϊ, εί ορίπαπάϊ πιοέας ἀϊνετίας αὖ Ιπίε]]σεπίε 
1]]ο, εἰ ΙΠ {οιεπείαπι ἀεμπεπίε Απίπις πιοίµ οδί]-- 
σετῖε, ἀῑεῖ ποΏ Ροίΐεβ; Πί{Π Που Πιπιϊτετ οοπ{ζ- 

γαρα {ας αέ ος αρρείετεί πιαίεγίαπα αρίεαεᾶπι ας 
ἀλβραίαπι. ἸΝαπι πε(ιε {επ παέατα οὐείρειας 
οἵζο, {εά Ιπ{ογπαίς εταί αίᾳιε Ἱπάεβηϊεα: εξ εν 

{παπωυ5, ημης Ῥ]βίοπεπι ποπ υπίγετίε Απίπιαπι, 
{εἆ πιαπά! Απίπιαπι «ΟΠΙΡΟΠΕΤΕ ε {αρ]εξς, πἰπιῖ- 
ταπῃ ο ηάίτα ρτα/ξαηίίοτε εἲ Ἱπάϊνϊάια, αίαιε ε 
ἀετετίοτε, αματη ἱρίαπι εἶχοα «οτροα Πἱνἱάμαπα αρ- 
Ρε]]ανίε, ποη ἀϊγετ[απι α πιοξίοπε ορἰη]οία, Ἱπιασί-- 
παϊτίοε, εξ αμαπι {επβ]ία αβιεῖαηί, εί αμ που Πε 
παία, {εά Ρετρετιο {αρκετες ας εἴίαπι αἰέεια. 
ἸΝαέωτα επῖπι ους ἱπες]Προιάϊ, ποδυίε υίπα, Παδυῖς 
εῖαπι ορίηαπά1. 
ουποχία, πηοη αβεζτῖοη!, ΙΠπίχα Εαῑε τεῦας {ΕΠΠρεΓ 
εοἀεπι πιοάο πιαπεηΏδυς: πες αυίεπι Ὠϊν]άμα εί 

γετιπι ]]α αμἰάεπι πιοξαῖ ΠΟΠ΄ 

5 εἰ αἀἀϊξία πεαιε ορἰπίοπες Ρτοῦε ἀληπέϊας, 
ηεαιε πιοβίοηε» οπηΠςς ογάϊπαία» Ἠαδεῦαέ : {εά ο. 
ταίηαε {οπιπίογαπα Ππαῖ]ες, (επιετατίας, εί ασ: {ι-- 
πιυ]έαπα «ο{ροἵεα» {αοι]ελεί αά{εττεπί, πΙΠ Γογευ]έο 
ἵη Ἰάεπι ουπι πε]οτο Παίυτα Ἱποιάή]εητ. ὮἙταί 
επἶπι η πιεάίο ΑπΠΡΟτΠΗ, Παέιχαπιααε Ἠαθοδας 
ουπα αεπ]ίαμε «ορηαίαπι αίᾳμε οοπ{επβεπίεπε, νι 
{επειεπάϊ πηαίετίαπα αρρτεμεπάεη», ]μάϊςίο γῖπα ἵπ- 
(ε]]σεηίεπι. | 
Ύ. Αίπιε Ῥος ἱρίε ρᾳπε ἁ[ετεῖν γειρί ἀεε]αταί, 

Λάλα, ἱπαίεης, ῥᾳς ϱ/, μἱ υεγῦο «ἰεαη, [επίεπίῶ 
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«ιο χώρον κὶ λνων 19 τοία τοεχῖ, κοὶ σὺν οὐροὺ Ἀμέθαι 
Καὶ χώραν τε }ὸ χαλᾶ 1 ὕλίω, ὥασερ ἕ 

μ 

ὅλαν, ἔσν ὅτε καὶ ὑωοδυχίώ' 

ὃν δὲ, τὸ νοητό ψεσν δὲ, τᾶ χόσµΗ µήπω γεγονότος, θόδεμίαν ἀλλίω 
ἢ τὼ ὂν µεταρολαϊς κοὶ κωήσεσν ἐσίαν, τῇ πυποκῦτος χοὶ τὰ τυπεμΏύε 

μεπιξὺ τέωγμδῥίω, διαδιδοῦσαν ὀλζᾳῦδαι τὼς ὀκέῖλεν εἰκόνας. Διά τε δὴ 
Β ζαῦτο µερισὴ «οἘσηγορόύθη, κοὶ ὅτι τὰ αἰῶητῷ τὸ αἰῶωόμῆμον, καὶ τῷ 
Φανζις τὸ Φανπιζόμημον ἀνάγκη συνδιανέμεῶς καὶ συµπαεήκευ' ἡ 9 
αἰῶ ητικὴ κίνησις ἰδία Ψυχῆς σα, κινέῖται «οεὸς τὸ αἰῶ ητὸν ὀπτός ὁ δὲ 

ψϊς αὐτὸς Ὦ ἐφ ἑαυτί μόνιμος ἱώ  ἀκίνητος, ἐγενόμῆμος δὲ τῇ Ψυχῆ 
κοὴ κροτήσας, εἰς ἑαυτὸν ο)λιερέφει κο συµπξανει 3 ἐγκύκλιον Φορὼν, 
θὶ τὸ μῤον ἀὲι µάλισα Ψαύεσαν τὰ ὄντο. Διὸ καὶ δυσανάκρατος ἡ 
χομωνία γέγονεν αὐτίν, τὸ ἀμερίσῳ τὸ μερισὺν, καὶ τῷ μηδαμῆ κωητῷ 
τὸ πώντη Φορητὸν µιγνύήσα, καὶ χοίζαοιαζομλῥη Φατερον εἰς ζαυτὸν σικω- 
ελ)εν. ΄Ἡν ὃ τὸ Οατερον οὐ κίνησις, ὥασερ Φὔδὲ {ωυτὸν σοίσις, 2λλ’ δρχὴ 

ο διαφορῶς καὶ ἀνομοότητος. Ἑκάτερον }ὸ Ἀπὸ τῆς ἑτέρας Ἀρχῆς κάτόσ, 
τὸ -μΏὺ ζωυτὸν Ἀπὸ τᾶ ἑνὸς, τὸ δὲ Οάτερον Ἀπὸ τῆς δυάδος καὶ µέμιτα 
«Φρὂτον ὀᾳῦδοι αἲξι ἳ ψυχίὼ, Ἀριθμοῖς ὶ λόγοι σιωδε)ένζα, ὢ µεσό- 
τησ ὀμαρμωνίοις, καὶ σοι Ὁατερον ἐγγωόμημον τῷ στ διαφορο, τὸ 
δὲ πωντὸν ὂν τὰ ἑτέρῳ πίξω, ὡς δηλόν ὅδην ὂν ταῖς «φθόταις ὁ Ψυχῆς 

Α. 6. Καὶ χώραν τε γὰρ] Ἐεδιῖως αΌεβ ρτῖτηα ρατίου]α αν Ῥ]ηίατε]. ἶοσο ἀῑξίο, 
Β. 6. περὶ τὸ µένο] Τία τερο(αί εκ Ρ]α!, Ἱ. ἀϊξιο, Ὑπΐρο, «περὶ τὸ µέν. 

{{[ε απίε ογἐφίπέπε εα.ὴέ για Ἆιεε /εογ/οη, Έπε, δβα- 
ο Ογέωπ. δρα51ἱ επἶπα δςν κἰδος πιαίε- 
τίατη, αί εἰ [εαίς, αἴαιιε αἶιας γεεεβέαεµ]έ: Ἐπς ααίεπα 
νοςας, ἷὰ αιοά {οἱα πιεπίε ρετεῖρίέατ, {ει Ιπίε]Πρί- 
δε: Ότίαπι, πιαπάϊ ποπάυπι παῖὶ [αβαπέίαπι, 
ηυ]]α Πταπι αἶῖα ἴη τε, αιαπι ἵη πιιαεἰοπίθις εί 
πιοΏθις, µηίος {ογπιαῃ αἴαιε {οστηαίμτη πηεᾶ[ο Ἰο- 
«0 οτάϊπαίατα, αἴαιε εββριες εοταπα ασε Ποί {απέ 
Ἆως (ταππϊξεηίεπι. Έχσο ουπι ο Ώαο Απίπιαπι 
Άαης Ὠϊνίάαπα ἁῑοῖε, έωπι αιιοά {επΠ]1 {εηείεης, εί 
ΠπαρϊηαδΙ] Ἱπιαρίπαης γὶδ πεοεῄε ε οοπαξεέωσ, 
τὰ αἀματεαι. Ναπι νὶ {επεεπάϊ Απίπια Ῥρτο- 
τα, ππογείατ {εουπάαπα Ἰά αιοἀ {οτῖς {επείτας: 
εης 1ρία ρε {ε ΠαὈί]]ς εταί, εί πιοίμς εχρετο, 

ἁπβ Απίπια, ἵηπ εΆπιαιε παέτα Ἱπαρετίυπα, η 
ΟΙ... Υ. τ 

{ειρίαπι εοπγετΒ(ωχ, εἴτομ]ατεπιααε οοΏΠοίέ Ππο- 
ἔαπα, ε4 ασ ἵτα {απ έ {επιρεΓ {αἱ πιαπεαηέ Πππηὶ- 
Ία ρο(βππιαπα αἰίηρεης. Ίτααιε εείαπα {εππρεγαία 
ἀῑβιεῖ]] {αΐε εοταπι οοπιπιιπίο, αι Ιπάϊνιάιο 
Ὀινϊάααπι, πιήαµαπι πιο! α{αµεαυααιε πιοδί]ς, 
πηϊ[οετεί, ας Ὠινειία ἵπ Ιάειπ «οπρτεάί οορετεῖ. 
ἌΝομ εΓαί επίπα Ιρίε πιοξις Ὠϊνετίαπα, μέ πε Τάεπι 
αιϊάεπα εταί αιῑες, {εὰ Ιπῖείαπι ἁῑοτιπαϊπϊς εί ἵπ-. 
ααιαΗ(ας, Ὀέταπιαιε επῖπι αὓ αἰέετο ρτ]πεῖρίο- 
τωπα οσἵέατ: Ιάεπι ϱῦ υαπίταίε, Ὠϊνετίαπι α Εϊπατίο. 
Άίαιε Πας ρΓίπιαπα ἵπ Απίπια Εαεγαπέ οοπηπαἰχία, 
ηυππετίς, εί ργοροΓ(ϊοπίρι οο]ϊραία, εί πιεάἰείαίῖ-- 
Όις Ματπιοπίοί. Ἐμπείίαιε Ὠϊνετίαπι Ἐλάεπι ἵη- 
{ετίαπι ἀῑβετεπείρπη, Ιάεπι ἵπ Ὠ]νετίο οτάΐπεπη : 
αιοά πιαηΙ{είξαπα εβ ἵπ ρηϊπαίς Απίπια Εβου]εαεῖ- 
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δωώμεσιν εἰὰ δὲ αὗται τὸ κειτικὸν καὶ τὸ καηπκὀ. Ἡ μὺ ὧω κ- 
νησις όὐδὺς «)λιδείκνυται «θι τὸν οὐροσὸν, ὂν μῥ τῇ ταυτότητ πὺ 
ἑτερότητα τῇ «φξιφορῷ αἴό ἁπλανῶν, ὂν δὲ τῇ ἑτερότητ τὶὼ ταυτότητα 
τῇ πίξει τό «αλανηϊἵν οπικρατᾶ 39 ὂν ὀκείνοις τὸ ταωτὸν, ὂν δὲ τοῖς 
«ξι γἱῷ ποιανήω. Ἡ δὲ κβίας δρηὼς μῖῥ ἔχει δύο, τόν τε νουμῦ Ὁ 
Ἀπὸ τῷ ταυτᾶ «φεὺς τὸ χο-θύλ8, καὶ τὼ αἰῶησαν Ἀπὸ τὰ ἑτέρου, απθὺς 
τὸ χά9᾽ ἔχφσα. Μέμιχται δὲ λόγος ὁξ ἀμφον, νόησις ὂν τοῖς νοητοῖς, 

κοὶ δόξα γωόμἆμος ὂν τοῖς αἰῶηποῖς ὀργώνοιο τε μεταιζὺ Φαντασίαιο 
τε κο µνήµαις χρώμομος, ὧν τὰ μδὸ ὂν τὰ ταυτῷ τὸ ἕτερον, τὰ δὲ ὂν 
τῷ ἑτέρῳ «σοι τὸ ταυτό. Ἔσ }ὸ ἡ μΏὸ νόησις κίησις τῷ νοῦντος. «ἴδι 
τὸ µένο' ἡ δὲ δόξα, µονὴ τᾷ αἰδονομένα «ξὶ τὸ κιωούμλρον Φαασίαν 
δὲ συμπλοκίὼ δόξης «πξὸς αἰῶ-ησιν οὔσαν, ἴσησν ὂν µνήµη τὸ ταυτόν 
τὸ δὲ Φοίτερον κιν «πάλιν ὂν διαφορᾷ τὸ «φοζῶεν καὶ νιῶ, ἑτερότητος Ε 
ἅμα, καὶ ταυτότητος ἐφαπ]όμλμον. | 

ς. Δᾶ ὃ Ὦ αἲξὶ τὸ σῶμα Ἔ χόσωε νομένην σύζαξι, εἰκόνα λαοᾶν 
Ὁ ἀναλογίας ὂν ᾗ διηεµόσωτο Ὁ Ψυχήν. ἘΕκεῖ Ὦ 39 ἦν ἆκρα, τὸ πῦρ 
ἡ γῆ, χαλεπὴν πθὸς ἄλληλα κραθῆναι φύσιν ἐχούζα, μᾶλλον ὃ ὅλως ἄκρα- 
τον κ) ἀσύςιίιον' ὅλεν ἐν µέσῳ Ἀέμῆρος αὐτίύ, } Ὦ ἀέεα πεὺ ἆ πυρὸς, τὸ 
δὲ ὕδωρ «σθὸ τῆς γϊς, πιῦτι πεῶτον Ἀλλήλοις ὀκέρασε, εἶτα αἱ πάτων Ἡ 
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Γ. 5. ἓν τῷ ταυτῷ] Βὶς τηᾶτρο Ἐ. εἰ Ῥ]πίατεΠ. Ἱ. ἆ. Ὑα]ρο, ἓν τῷ αὐτῷ. 
Τ. 6. τὰ νοῦντος] 8ὶς Ῥ]αί. Ρ. 1924, Ε. ]αηποί, Βεμοίί, Απο, Ὑμ]ρο, τοῦ κινοῦή]ος, 

δυς, Παάϊςαπάϊ {οἰ]ῖσεί εί πιονεπάΙ. ἸΜοεις {αεῖπι ᾖἹΙά αιιοά η πιοτα ε[ε. ἨΠαπι αμέεπῃ (ηος ῥῥαμίά- 
1ῃ «ρε]ο ἀεπιοπβται Ὠινετβθαίεπα ἵπ Πάεηειεαίς, τε- 
νο]υείοπε Ιπειγαπβμπι {εἰίαταπα, εί ἵπ Ὠϊνετῃίαίε 
Ιἀεπεαίεπι οτάῖπε εγαηέίωπι. ΤΠ Εἱς επίπα ΡΓανα- 
1εί Ιάεπι, οοπίτατίωπα ἴπ 15 αυ ροπε {ετταπα {απε. 
]ιάϊοίαπι αιίεπι ργϊποῖρία Ἠαὺεί ἆμο; ἸΜεπίεπι αὓ 
Ἐοάεπι αἆ Ὀπινετίαϊ]ία, ει βεηίαπι α Ὀϊνετίο αἆ 
Πηρυ]ατία. Ἐαειο εκ υέγίαιε παίχια ε{ε, αια: Πε 
ἱηίε]Πρεητία ἵπ Ιπιε]]εδχαϊ {αυ]εξῖς, ορἰπίο Ιπ {εη-- 
ΠἱΗδις: ιαεϊέατααε γε]αά Ιπ{εγαπιεηεῖς ἵπ πιεάίο 
Ἱπίετ Μεηίεπι ας Βεπίαπι Ρο[{ίθ, υίις ας ΠΊΕΠΙΟ- 
5, «οΓάπῃ αἰία ἵπ Ἐοάεπι Ὠϊψετίαπι, α]ῖα Ίάεπι 
ἵπ Ὠϊνετίο εβιεῖωπε. Ἐ{ επίπι ἱπεε]Ηρεπεῖα πιο- 
Πο {αου]εαεῖς Ιπτε]]]σεηείς εἶτςα 1ἆ ααοᾶ ρειπιαπεῖ: 
ορίπίο αἴεπΏ ΡειπιαΏῇΠο εἶως αιοά {επείεωτ οἶτοα 

΄απι ἀϊῑςο) οοπιρ]εχιπῃ ορίηϊοπίς υπα {εηία, ο0η-- 
{Ηέ ἵπ πιεπιοτία Ιάεπι: Ὠινετίαπι νετο τζ-- 
{5 πιονεί ΡΠαπίέααπι {ει νΙαπι ἵπ ἁλεοτιπιῖπε 
(σον ας ριίεηεῖ, Ππιυὶι ΠὨϊνετβείεπι εξ 
ἀεπείαίεπα α{ἴηρεῃς. 
ΥΠ. Οείεγαπι οροΓίεί ΈαΠ1 οοπέεπιρετα(ίοπεπη, 

αὐα οοἵρι5 πιαπάϊ οοπβαέυπη ε{ξ, αά{εϊίοετε ο εκ- 
επιρ]απι ρτορογεἰοπῖς, {εοιπάμπα «απ. Εαῑς Απίπια 
εοπεϊηπαία, Τί επίπα εταξ ρυτµς 1ρηΐ5, εί {ειΓα, 
αμα» ΊπίεΓ {ε «οπζεπιρετατῖ ἀββομ]ίει ροβεπί {- 
αρίε πατυτα, ἴππο πηἰχέμταπα οπιηίπο 6έ οοπιρο(ῖ- 
Ώοπεπι τεβισετεηῖ. Ἱίααιε Ἱπίετ εα πιεᾷῖο Ίοοο 
Ροπεης αἴτεπι Ιρηί, αφαᾶπα ΕΕΓΓΑΕ ρτορίοζεπης ἡῖ- 
ης ρτίπιαπι οοπηπι{ομίε, ἀεϊπᾶς Ποίμπι ορεία 
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ὀκενα «φθός τε ταῦτα χο) ἄλληλα σιωέμιξε καὶ σιωήρωσηω. ᾿Ἐνπιῦδα 
δὲ «ἱάλιν τὸ ταυτὸν κο τὸ Ὁατερον ὀνανήας δωάµεις, καὶ ἀκρότηᾶ, 

» / ες / ν ν οὐ δι 2 10. Ἂλ) λ / ἑτέρας μεταξὺ, αν μῤ 

ο οχ ω ο μ Ν ον / λ λ / ’ 
ἀμέρισυν «ξὺ τὸ ταυτὸᾶ, «πρὸ δὲ τῷ Ὁσιτέρου τὶὼ μερισὼ, ἐπν ἡ 
«Φθοσήχησων ἑχφτέραν ἑχατέρα παάξας, εἴτα µιχῬείσαις ὀκείαις ἐπεγκε- 
ραννύμΆμος, ὅτω τὸ πσᾶν σιωύφηνε τῆς ψυχῆς ἐἶδος, ὡς ἱώ ἀνυσὸν, κ 
διαφόρων ὅμοιον ἔκ τε «πολλῶν ἓν αΠγασάμᾶμος. 

Ε. 8. ἓν ἀπεργασάμενος] ἓν αἀάτίωτα εκ Β. Ε, Ρ]ἱ. Ρ. 192, Β. 

είῖαπι ἴ]]α ουπα Ἠϊς οί Ιπέετ {ε οοπέεπιρετανῖέ οοἩ- 
εἴππαγίίαιε Ώεις. Ττα Πίο εείαπι Ιάεπι εί Ὠΐνει- 
{απι, Εαου]ελίες «οηίτατίας εί εχιτεπιϊίαίες ἱπγίοεπι 
αἀνετίαηίες οοπἀυχίε, Πο Ίρίαφ ΡεΓ {ε, [6 ἀιας 
Αἱίας [α[αηείας, Γπάϊν]άπαπι αχ άθπι, Ὀῖν ἱάλπα 

{αχία Ὀϊνοτ[απα οοπ/{Ηέαςῃς, {αο οτάϊἶπε ἀαν]πχίε: 
ἔαπι 19 παϊχεῖς ας ΟΟΠΙΕΠΙΡΕΓΑΠΡ, Ι{ὰ (οἴαπι Απὶ- 
πα {ογπ]απι οοπζεχαῖέ, φἩληέαπι Πετί ροίαῖε εκ 
ἀϊβετεπείδις Ππαϊ]επα, εκ ππι]ες παπι [αὐτίοαεις, 
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ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 
ΠΕΡΙ 

ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΑΟΩΝ. 

ριυτλδλ.κςῃ 

Ῥ Ε 

κΕΡὉὌἾἜΕΝΑΝΤΙΙΣ 5ΣΤΟΙΟΙ5. 

α. ῬΡΩΤΟΝ ὠξιῶ τὼ τἶ δογμάτων ὁμολοίαν ὂψ τοῖς [βίοις 
Φεωρξέῶ αι. Δά ὸ οὐχ. οὕτω τὸν ῥτορο, κατ Αἰαίνίω, τὸ 

αὐτὸ Φἐεγεῶαι κοὶ τὸν νόµον, ὡς τὸν βίου τᾷ Φιλοσοφε τῷ λόγω σύμ- 
Φωνον 4). Ὁ 3 λόγος τᾶ «ιλοσύφη, γόµος αὐθαιίρετος κοὴ ἴδιός ὅδην 
εἰ γε ὃὶ μὴ παιδιὰν ὁ όὐεησλογίαν ἕνεχα, δόξης, ὃλλ' έργο ἄξιον απουδ ης 

τῆς µεγίσης, ὥασερ ὕ9ν, ἡγομώται Φιλοσοφίαν. 
β. ᾿Ἐπὲ πύκυ πολλὼ μλῥ, ὡς ὂν λόγοις, πα Ζἱωώωνι, πολλὼ δὲ 

Κλεάν)ἡ, πλᾶσα δὲ Χευήππῳ γεγραµµένα τυγχον «ξὶ πολίείας ὃ τῇ 

Δ Α.. 7. τὴν τῶν] τὸν αἀάϊέεωτα εχ Ἑ. Ε,. Ψεπεῖ, 1. Ῥ. 

1. Ῥανωμῶος ἀεογείοταπι οοηίεπΠοπεπι ἵη ἍἹαάμπι εί ατριέῖας ρ]ογίοία ρταίῖα Ἱηγεηίας, [εὰ 
ἱρία νῖία [ρεξτατί ἀεθετε «εηίεο. Νοπ επἶπι τεπι {ΗΠηπιο ἁίσπαπα {ιάϊο ρλΙ]οίορηίαπα, 1ά αὐοά 

ἴαπι ογαίογ, υξ ἀϊῑσεδαί {Ἐ{οἨῖπες, εἰ ἠεκ ἱάεηι ἀελεπί εἴ, «επ{εαί εῇε. 
Ἰοφμί, «μάπα γἱία ΡΗΙ]οίορΏί ουπι ἀοδθτίπα εἶας Π. Οµοπίαπι εΓρο, αξ ἵπ ἀοθτίπα: επατγαίοηε, 
«οπγεπίτε. ΌΏιῖρρε ἀοξιίπα ΡΙΙ]οίορπο εκ εβ πιυ]ία Ιρίε Ζεπο, πιυ]έα (]εαηίλες, Ρἱωγίπαα ΟἨΥγ{- 
Ρτορτία εί ααπι ΠΌἱ 1ρίε εα]εῃῖε: { αιϊάεπι ποπ Ίρρυς {Πρ τε]αιεταπί ἆς τερυδ]ίοα, 4ε ραγεπἆρ 



δεν μι ων. ἐ- εοανλιδὰ 144 πα λοτἉτΕϱκοτ 

ἄρχεῶς καὶ ἄθχεω, ὢ Φιχόζει καὶ ῥητοεόύευ' ἐν δὲ τοῖς βίοις Θόδενός δη 
ὀὐρᾶν οὐ σρατηγίαν, οὐ νομολεσόίαν, οὐ παάροδον εἰς βΗλίιὼ, οὐ σιωηφορίαν ο 

οχι δικοσῶν, οὐ σρατείαν Ἰπνὲρ πατρίδος, οὐ πεεσθείαν, οὔχ. οπίδοσι" 
λλλ’ οτι ξένης, ὥασερ πνὸς λωτῇ, γόυσάμλμοι οολῆς, τὸν πάντα, [ίον, οὐ 
βεαχιὼ, λλλὰ παμμήκη νόμλρο, διήγαγον ὂν λόηοις καὶ βήολίοις καὶ 
Φξιπώτοι Θὅχ ἆδηλον ὅτ τοῖς ὑφ ἑτέρων γραφομβῥοις καὶ λεγομλῥοις, 
μᾶλλον ἢ ποῖς ὑρ αὐτῆς ὁμολογαμλῥως ἔζησαν, ἱὼ ᾿Ἐπίκερος ἡσυχίαν 
ἐπαινᾶ καὶ Ἱερώνυμος, ὂν παύτη τὸ «δάπαων Χωταβιώσωντες. Αὐτὸς γοιῷ 
Χρύσππος ἐν τῷ τετέρτῳ «ὲὶ Ῥίων, ΦΘὔδὲν οἴεται τὸν «ολασικὸν [βίον Ὁ 
τὸ ἡδονμο ααφέρειω αὐτὰς δὲ «Ὁροιθήσομαί τὰς λέξεις" -ὶ Ὅσι δὲ 
α ἁπολαμοάνησι Φιλοσόφοις οἸιοάλλεω µάλισα τὸν φολασὼν βίον ἀπ᾿ 
« Ἀρχῆς, οὗτοί µοι δοχκοῦσ ΑἈἱόμαρτάνευ, ὑπονουμῶτες διαφωγῆς τινος 

6 ἔνεκεν δεῖ τοῦτο πσοιᾶν, Ἡ ὤλλε πνὸς τούτῳ «δαπληίε, καὶ τὸν ὅλον 
ὅ βίον. οὕτω πως διελκύσω τῶτο οἳ ἔπν, ἂν σιφῶς }εωρηῇ, ἡδέως' 

ὅ οὐ φλὸ δὲ λανλάνειν τὸ ὑπόνοιαν αὐτό, «ολλῶν μῥ σαφῶς τῶτο 

« λεγόντων, 6έχ. ὀλίφων δὲ ἀδηλότερο. Τίς ὅω μᾶλλον ἐν τῷ 4ολα- 
σικὼ βίῳ τούτῳ Χατεγήρασω, ἢ Χρύσπππος, κοὶ Κλεάνθης, κο Διο- ε 
ὀλύης, καὶ Ζἱώων, καὶ ̓ Ανήπατρος: οἵγε κοὶ τὼς αὐτῖς χατέλιπο σα- 

Ἱτρίδως, οὐδὲν ἐγχφλωῶτες, δλ. ὅπως χΦ9᾽ ἠσυχίαν ἐν τά ἠδίονι 

Φα Αα, 

Ο. 6. ὁμολογουμένως] Βίς Τ. Ἡ. Μετ. Ὑπ]σο, ὁμολογουμένοις. 
Ὦ. 6. ὅτω σως] «ως αἀάτίαπι εχ Β. Ε.. Ὑεπεῖ, 1. 2. Ῥ. 
Ἐ. 3. ἓν τῷ ἠδίονι καὶ ἐπὶ ζωσῆρος σχ.] Ἰοσαθ ἀῑΠεϊ]ις ἄνε αἆ εχρ]ϊοβπάντα Πε αἆ εππεπάαπάπτα. Ἐκ νατῖῖς αἰτ]- 

πίαιε ταἱοπῖθυ», αἆΏιο ρτοῦαβθί]]οτ παὶΏὶ γἱάσίατ Ώσο παπζα(ίο, ἐν τῷ ἡδονικῷ Ἐπικαρείως οκολάζοντες. 

εξ Ἱπιρεταπάο, ἆε ]αάϊςϊϊς, ἄε «αυτ ἀῑεεπάϊς: ἵπ 
γιες αωίεπι εογάπα πιίαιαπα Ἰηγεπίξατ ρταίυτα, 
Ίεσαπι Ἰαξο, ἵπ {επαζαπι ρτορτεβας, ραϊτοςἰπίωπα 
αρυά ]μάϊσες, πα] Πεῖα το ραίτία, Ἱεραίίο, ἵπ ρυδ]]- 
επι ο ; {εἆ Ρρετερτε Ιπ οἵἷο, ε]ας σιήξι ἴλη-- 
αωαπι ]οίο ἀείεπεῖ, νΙτλπι οππηεπι, πεφ με εαπῃ Ὀτε- 
γεπι, {εὰ ορρίἀο Ίοηραπῃ, Ιπέετ ἀπριιλείοπες, Ἱ]- 
Ῥτος, εἴ απιρι]αίοπεφ εκερετυπέ; ποῦ οὑίουγαπα 
ε{ε, εος πιαρίς {εοιπάυπα αΠοτωπα {οτῖρία αυ: ἀῑέὶα, 
αυαπι [ια ἀεετεία, γἰχίΠε, οπιπίποσαε γἱέαπι Ιπ 
εα αυίετε εοπ{απιρΠΠε, αµαπα Ἐρίοιτας εἰ Ἠ[ετο- 
ηγπηυς Ἰαήάαητ, 1Τρίε αιϊάεπι ΟἨτγβρρυς ἵπ αωατίο 

Ώε 15 Ηρτο, εκ ήπιας Ἡ Ίεαπι ο ιολαβίολη, πγε ΄ 

Πεετατῖο οξίο ἀεάϊέαπι, ΠΙΠΙΙ α νο]αρίατῖα δειτε, 
γειδα αἆεο Ιρβμς αρροπαπ. «μὲ νεγο ορίπαπΗω 
ΛΛ110/οβΡὲς εΟΊΡΥΜΕΓΕ πα Χέή1ο οἱ ο[απα υἱίαπη αὖ ὑπέδίον 
υἱῶρμίμγ γέΡέ ἐἱ εγγαγε: «επ{επέ επἰπι ἀε]εζ]αιίοπές 
αι αἶδις [ηηέ]ὲς γεἰ Γ-- ῥος ε[[ε Γαεἰεπάωη, {{αφμε 
ἐοίαι υἱέαηι ῥγογαβεπάαπι. ἀΕος { φμἰς αβεγε 
εὐπ/βάεγεί, 11) αἰέμά [σπηβεαέ φπαι [αυ εν. «Νο 
επι [2ηΓ5 εΟΥ11 Γα1ἱεγε πο ἀεδείν εωπα πμ αβεγ{ε 
Πα, οὔ{εμγέμς 0 ος” Λτοππείεμ!. Ομῖς απίετα 
πιαρῖς ἴη οεἷοία Πτα γίω οοπ{εηαῖς, αααπα 
Ίρρις, ΟἸεαηίμες, Ὠϊορεπες, Ζεπο, Απεάραίει ὃ 
αἱ αυἱάσπι [αας ἀε[εταεταπί ραίτία», πος αμοά εἰ- 
εί αωοά ἀε 1ΐς ααεγετεπέως, {εά ωξ αωϊείε ἵπ {αανί 
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ι ο λ., ; ω / . 

καὶ ο ζωσῇρος φολάζουτες καὶ Φιλολογοιῶτες Ἀ]άθωση. ᾿Αθιροχρέων 

Φοιῦ ὁ Χρυήππε μοθητὴς καὶ οἰκέος, εἰκόνα χαλκῖν. ἀνασηλώσας ἐπέ- 

γραψε τόδε τὸ ἐλεγξον, | μό ὁ 
Τόνδε νέον Χρύσιππον ᾿Αρισοκρέων ἀνέθηκε 

Τῶν ᾿Ακαδημιακῶν σραγλαλίδων κοπίδα. 

Τᾶπο ὦω ὁ Χρόσππος, ὁ γέθων, ὁ «φιλόσοφος, ὁ Ὑ βασιλικὸν. κι πολιτικὸν 

ἐπαμῶν βίον, τὸν δὲ «ολασιὼν ε)ὲν οἰόμλρος τὰ ἡδονικά διαφέεεν. 

Υ. Ὅσοι δὲ ἄλλοι αὐτίό πολιτεία «φεούίασι, ἔτι μάλλον ἐνανποιὸ- 

τα! τοῖς αὐθό δόγµασ' καὶ ὴὸ ἄθχεα, κοὶ δκάζωσι, καὶ συμοβλόύεσι, 

καὶ νομοῦετῶσι, κοὶ χολάζωσι, καὶ τιμῶσι, ὡς “Ὄόλεων ἐσῶν ἐν αἷς “σ/ολι- 

τόύοτω,, βλόνὴς δὲ κοὶ δικοσῶν αὲι Ὁ λαγγανόντων, σρατηοῶν δὲ 

Ὁδ χειροτονουμΆῥων, νόμων δὲ ἡἵν Κλειῶένουο καὶ Λυκούργα καὶ Σό- 

λώνος, οὓς Φφαύλους καὶ ἀνοήτης γεγωυέναι λέγασω. Ὢρε κα] Φολιτόυ- 
ὀμΆροι μάχονται. | | 

ὃ-. Καὶ μὴν Ανήπατοος ἐν ᾧ «ξὶ τ Κλεώνθας ὁ Χρυίππε διαφορᾶς 
ἱρόρηχεν, “ὅτι Ζήνων καὶ Κλεάνθης ἐκ ἠ)έλησαν ᾿Αθηνάϊοι υέῶς, μὴ δὸξ- 
6 ρσῳ τὰς αὐτὴ πατρίδος ἀδικέν.  Ὅπ Ὢ εἰ καλώς τοι, Χεύσιππος 
ἐκ. ὀρ)ῶς ἐποίησεν ἐγίβαφὲὶς εἰς Ἡ πολίείαν, παρεῶω. Πολλὴν ὃ µάίχην 
«ὠζαάλο[ον ἐχὰ τὸ, τὰ σωµα(α κἱ τὸς ίΗς ὅτω μοικρὰν Ἀποξενώσανά:, το 
 / .ν νε ω.. «/ 2/ Πλ] λ Ὦ ι) ας, Αν 
ὀνόμαία ταῖς πατείσι τηρὲν ὥασερ εἰ πο τ γοιμετὼ Ἀπολιπὼν, ἑτέρα ὃ 

Ἀ., 6. ἑτέρα---ἑτέρας] Ἱιεοπῖςο. Βοποίί. Τ, Υ. Ἑ. πιαρῖς Ρτορτῖςε, ποο {άππεπ αἱ γυ]ραία τεραά[είατ. 

οείο {αἱ ἀ[ριεαειοπίρις Ρεγρείιο νασλτεπε. Απ ααἶδις ἥτα ππµπετα οὑείσεγαπε; ρΓαίοζες ]άϊσεπί 
΄οςτεοῃ αωἶάςσπα ΟἨγγβρρί ἁπείρυ]ως ε{ [απιϊ]]ατί, εΠε εος, ααἱ [αβταρίϊς ἀο]ίσυπέα; Ἱερος Ο]ή]λε- 
«Ἔτεαπη Ἱππαρίπεπα ἵπ «οἱωππῃα ΡΟΠεΠς, Ἠος εἶερος πΠίς, 1,γευτρί, 5ο]οηίς, Ίερες ε[ῇε εεπ{εαπέ; επι ἵῃ- 
ἰπίοτίρῃε, εθτῖπα «ο5 Ρίανος εί βη]έος βΗΠε ἀϊςαηί. Έτρο τεπῃ- 

Ἠππο Αοαάεπιῖασος {οἰχέαπα ἁἰ[οϊπάετο πεχιφ Ρδ]σαπι σεγεηίες, 1ρῃ ΠΡΌί αἀνετίαπεις, 
τς ΟτΥΑΡΡριπη Ίάγεπεπι ροηίῖ Ατίβοστεοπ. . ΙΝΨ. Ἐενετο Απβραίετ, ἵπ ᾗφ αμ ἆε Ὠ]ΐσοι- 

Ηῖς ετρο εἴε ΟἨιγβρρις, {επεχ, ρΠ]οίορμας, αἱ  ἁἷα Ο]εαπελίς ες ΟἨτγβρρί {οἱρΠε, παγγαξ Ζεποπεηι 
τερίαπη εί οἰνί]ετη Ἰαιάαί γ]έαπα, εἰ {οΠο]αβίσαπι α εἰ (Ἰεαπίβεηι ποἰωί[[ε εἶνει 49βεπίεπίες ᾖβεγῖ, πε υἱ- 
νο]αρίατία πΙλΙ] ἀϊβεττε ρυ(αε. ἀεγεπέγ ἵπ [μας {γή ῥαέγίαν. ΊἈοη ἀΐσαπι, { Ἠϊ 
ΠΠ. ΟΩυῖ νετο Βεοΐοοταπι ἆε {εέχα {ο αἆ τεπι- τεᾶε {εεεταπε, ΟἩτγβρραπι ρεσσαῇς, ουπι ἰπίει 

Ρυρ]ίσαπα οοπβετυηέ, Ἡ πιαρῖς εείαπι {μἱ Ρ]αςϊες οἶνεο Αἰπεπίεπίες {ο τοβεττὶ πετ. Τά ααἱάειι 
τερυρπαπε. Ναπα ἵπιρεταπε, ἀῑ[οερίαπε, «οπ/(α]απε,  πωυ]έαπι τερασηαηεία: ος αὐίατάιίαεί Ἠαῦεί, ααοά 
Ἱερες Ροπιπί, ρυπίαπέ, Ἠοποιαηί, τα υξ αιί οἶνί-  «οτροία εί νἰέαπι {απ Ίοῃρε α ρα(τῖα αριιά ρετερτῖ- 

"ταίες εῃε ρυτεπέ σας ἵπ ααῖδις τεπιρυῦ]ίσαπι ρε- 1908 εοπ{εμεηίες, ποπηῖπα παάα ραγῖίς (αἱ τε[ετ- 
ταπές Ρτο Ἰμά]εῖδις εί πιαρΙεταεῖρις Ἠαῦελης εο νανετωπί: ρετῖπάε ας {1 α]ϊαμίς, ἀχοτε ἀείετία, οι 

ΥΟΙ,. Υ. σ 



Τό Πλογταρχκογ 

συζῶν κὶ σιωαναπαυὀρᾶμος, ὶ παιδοποιθμΏμος οἲξ ἑτέρας, μὴ συγγραφοιτο 
άμον, ὅπως ἀδικεῖν μὴ δοχκῇ τὼ «φξοτέρου. 

έ. Χρύσπππος δὲ πάλιν ἐν τῷ «ξὶ Ῥητορικῆς γράφων, “ὅτω ῥητο- 

ὅ βύσέν καὶ πολιτόύσεῷα| τὸν σοφὸν ὡς ὃν τῇ πλότε ὄντος ἀγαθᾶ, καὶ 
ὁ δόξης καὶ τῆς ὑγείας, ὁμολογᾶ τὰς λόγες απ καὶ ἀνεξόδους 5) κοὶ 
Ἀπολιτόύτους, ὢὃ τὸ δόγματα παῖς χβείαις ἀναρμοσα κοὶ ταῖς «οθάξεσν. 

σ’. Ἔπι δόγμα Ζἱώωνός ὅση, “ἱερ εῶν μὴ οἰκοδομεν ἱερὸν ων 

ὅ μὴ πολλΏ ἀξιον καὶ ἅγιον οὐχ ἔπι οἰχοδόμων δὲ έργω κο] ϱανωύσων 
ες 9 Λ/ οὐ 4 22 ζ Ν ο 2. ο ε κ 

6ὔδεν ὅδι πολλΏ ἀξιω. Οἱ δὲ πιῦτ' ἐπαινοιῶτες ὡς 6) ἔχοτα, μυ- 
ο λ 3 ε .ν 9 / » 3} η] / .ω λ 

ομὗται μὴν ὀν ἱερος, ὠναβαίησι ο) εἰς ἀκρόπολι, «φθοσκιυθσι δὲ τὸ 
«/ λ ον λ Ν , Κή 2/ »/ Ν / 2 γ 
δη, καὶ οεφωνᾶσι τὸς ναὺς, οἰχοδόμων ὀνᾶς ἔρα κ) [βαναύσων ανθρώπων. 
Είτα τὴς Ἐπικερείες ἐλέγχεῶαι δοχᾶσ «ύονᾶς οεοῖς αὐτοὶ δὲ μᾶλλον 

ἐλέγχοται Φύοῦες οι τό βωμῖύ κοὶ «ἴρ ἱεεῶν, ἃ µήτ' Ξ), µητ᾽ οἶχο- 
δομεῖφ αι δεν οξιβαν. | 

ζ. ᾿Αρέὰς ὁ Ζήνων Ἀπολείπά πλέίονας, κ δαφορὼς, ὥασερ ὁ Τ[λά-- 
α” / 9 / / / όνε [) / Α 34 

των, οἷον Φφρὀνησιη, ἀνδρείαν, σωζροσυνην, δικφιοσύνην' ὡς ἀχωείες ᾖὰ σας, 

ἑτέρας δὲ κ) διαφερᾶσας ὸλλήλων. Πάλι 3 ὁριζόμᾶμος αὐτ]ό ἐχφσην, Ἡ 
Ὦ ἀνδρείαν, Φφηῖ, Φρόνησιν 5) ὀν ὀνεργήέοις, τὺ 3 δικοιοσικύζω, Φρό- 
γην ὂν Ἀπονεμήξοις ὡς µίαν σαν ρετὼ, ταῖς Ὁ «φεὸς τὸ «φθό[ιζα 

αγέσεσι κν τὰς ὀνεργείας λ]αΦφέρεω δοχοῦσαν. Οὺ μόνον δὲ ὁ Ζίώων «δι 

2ἱἱα νῖνεης, ἀογππίεης, Ἡδετοίαιε εχ ελ {[εἴρίεῃς. 
πυρίίας ΗἨτετί πον Πτπηεῖ, πε Ἰπ]τίαηα ρτ]οτί ἰκ- 
οΓί {οι]σεί {αοετε νιάεαέυτ. . 

Υ. Ευτίαπι ΟµτγΏρρις ἵη Ἠστο Ώε ΕΠείοτίσα 
(οτῖθεης, 244 ογα {Γι αίφε γεπιβιδ/ίεαπῃ σε[} γη 
Φαβίοπέονη, μέ φμί ἀἰυίίίας, σ)ογίαπα, ας [41ἱ44εΊ δο- 
πα αγργεµγ» {ατείατ ἀοξίτίπαπα {ααπα πυ]]ο Ἠα- 
Ῥετε εχί(ω5, πεαιε αἆ τεπιρυῦ]ίσαπῃ σετεπάαπα «ΟἨ- 
ἀαςετε, εί ἀεετεία μΌις πο (ωλάτατε αἴφιε ας- 
πΙοπίους. 

ΨΙ. Ῥοττο Ἠος εί Ζεποπίς ἀεοτείμπα, ἠεηιβία 
12εογωσι πο ε[[ε «εάεαμάα: φιιοᾷ επίηα ΠΟΠ [4 Ίπας-- 
πι ῥγε(({, {4 πε [άεγαπι φιίάεπι είτε: [11 Γαὔγογμηι 
εἰ [ογάίάας αγίε; εκεγεεπέµπῃ ὀβεγα, Πο 6[; πιαρπὲ 
βγεί. Ἰάεπι 11, αἱ ας Ἰαιάρηε, πἰλΙ]οπιίπας 
«ποτίς Ππίαηίας, αἀ(οεπάιιπί Ιπ Άγοεπῃ, αἀοταηπί 

ρυ]νΙπατία, εο{οπαηί {αογατία; ΠΙπΙΙΓΙΠη ΟΡΕΓΑ {4- 
Ἀτογαπη εί ΙΗδεγα]ες αγιες τγαξαπείαπα Ποπαίπαπῃ. 
Ὠοϊπάε τε{ε]]1 α {ε ρυίαηί Ἐρίουταο», ααί Γ)119 ἵπι-- 
αππο]εηπές ουπα 1ρῇ ροῖίας οοαΓρυαηέυΓ, {αογιῃοαηῖες. 
ἵη {επιρ]]ς εί αἰωτίδι5, αὐσξ πεφιε ε[ε, πεφυε εκ- 
Πτιϊ ἀερετε ρτο Ἱπάμδίταίο ροΏΠΕ, 

ΥΠ. Ύιπαέαπι, αξ Βἶατοι Ιέα εεῖαπι Ζοπο ἆῑξ- 
{εγεηίίαταπα ταίοπο, πιυ]εἰειάίπεπι αἀπαίεαες Ῥτι-- 
ἀεπείαπι ρυ(., Ε ογεμάίπεπα, Τεπιρεταπείαπι, ]αΐ- 
Ώείαπα, ροπεης οὓς {6 Ιπγίοεπι ποπ. {ερατατί ο υΙ 
επι, {εἆ ἵαπιεη ἀϊγετίας εΠε αἴιε Ἱπίετ {ε ἀϊβειτε. 
οκ Πηρι]ας ἀεμπιεης Ζεπο, βΒογίμάίπεπε, αν 
ΑΡ μάεηέέάπη ε[[ε ἐπ γεν σεγεπάἰο 7 έέαπα ἐπ αῑ[- 
{γ{ῤηεμάές: υξ υπῖσα Ίσσα παί Ἡ τει», {εά αμα Ίπα-- 
ία αᾱ τες {οἱυπηπιοάο {εουπάιπα αδξίοπεπι νιάεαεις 
ἁι{οτίπιεηπ αἀπιίξίετα. Ἰΐεαιε {οἷμς Ζὤεπο ἵπ Ίος 
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οῦτι Φαύεται αὑτῷ µαχόμλυος, λλλὰ καὶ Χρύπππος, ᾿Αθίσωνι μλὺ ἐγ- 
0 « ω 3 ο, 2/ Ν »/ Ν΄ / λ 

χαλῶν ὅτ μιᾶς ν ιὼμὸ α/έσἀ ἔλεγε μμ -- τ), Ζ]ωωνι -- 

φοεῶν ὅτως ὁριζομῆῥῳ «Ἡδ δρεῦ ἑχασίω. Ὁ δὲ Κλεάνθης ὂν Ὕπο- 
µνήµασι Φυσικοῖς εἰπὼν, - ὅτι πληγἡ πυρὸς ὁ τόνος δοῖ, κῶν ὑχδωὸς ὂν τῇ, 
6 Ψυχῇ όηται «οεὸς τὸ «λτελᾶν τὸ «πίράλλοντα, ἰφὺς χολάται κο 

/ κ. 3 / / «ης κ. σον «/ ην. λ λ 7 «/ α χροτος αλιφέρει « λεξη, φ ΗΒ δε ἔχὺς αὕτή. κά τὸ κράτο ὅπω 
α μὴν οι τοῖς ὀπιφανέσω ἐμμλμετέοις ἐγγῥηται, ἐγκρότειά ὕδιν ὅταν 
« ο] ὂν τοῖς ὑπομλρετέοις, ἀνδρεια" «οξι τὰς οἶξίις δὲ, διχοιοσωύη «δι 

ὁ ποὶς αἱρέσάς καὶ ἐκκλίσές, σωφροσιωώη. 
η. Πρὸς τὸν εἴποντο, 

ΜΗδὲ δίκην δικάσης τορὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης, 

ἀντέλελυ ὁ Ζἱώων, τοώτῳ πνὶ λόγῳ χρώμᾶμος “ Εἴτε ἀπέδεξεν ὁ 
. 2 ; ο / « ον ᾷ Ἡ ὁ «πθότερος εἴπων, σε οἰκεσέον τῷ δευτέρου λέγοντος “πέρας 19 ἔχει τὸ 

με ζητόμλρον. Εἴτ σὔχ ἀπέδειξεν ὅμοιον }9 ὡς εἰ μηδὲ ἁπγήκεσε Χλη- 

6 θῃς ἡ σακάσας ἐτερέτισεν. Ἠπτοι δὲ ἀπέδεξεν Ἡ οὔχ ὠπέδειξεν' 

« Φὔχ ἀχεσεον ρα τὸ δευτέρα λέγωτος. Ἴθτον δὲ τὸν λόγον ἐρωτήσας 
4  β λ λ λ / μας Δ / 

αὐτὸς, αντέγραψε μὺ «σεὸς τλὺ Πλάτωνος ΠΠολιτείαν' ἔλυε δὲ σοφίσ- 

µατα, κοὶ τὰὺ α[9λεκτικὼ, ὡς Τάτο ποιέν διωαμηῥίω, ἐχέλάε αὃα- 

λαμβραάνευ τὴς µωθητάς. Καΐτοι ἢ ἀπέδιξε Πλάτων, ἢ οὐχ ἀπέδειξε 

ΕἘ. 0. ἐκκλίσεις] Βἱο Ἐ. Ψεπεῖ, 1. Τ. βαἵπιαί[. Ὑπ]ρο, ἐγκλίσεις. 
Ε.. 4. πρὶν ἀμφοῖν] αρὶν ὧν ὠμφοῖν, Μελ. 
Ἐ. τ. ἔτερέτισε] 8ὶς Ἀ. Ε. Ὑεπεῖ. 1, Βα{. ΧγΙ. Φα]πιαί, Ὑπ]ρο, ἔτερέή]ισεν. 

ατρυπιεπίο ΠΌἱ τεραρηατε 1ρᾷ νίάεεας, {εὰ ΟΗΙΥΓ- 
Ἶρρι εεαπι, Απομεσι «μἱραῃς, αιοά τε]ῖαμας 
νιτεωέες υπίις Ψ]τεμες ἀῑσαε ἀϊγειίος εβε Παδίέις : 
Ζεποπί ραϊτοςίπαῃς, α αἱ Ππρυ]ας γἱγεμέε ᾗς ἀε[- 
π]τεε. Ο]εαηίῃες Ιπ Βι τεί5 Οοπιπιεηίατί]ς ἀῑςῖε, 
{μπι ἐσπίς ε[]; ἔοπηη [ρι ϱοΠ{ΘΗΓΙΟΕΊΗ 7 ή η 
απίγιο ανν εαν αά ῥεγ/[εἱρπάωσι [Πεμ οὐ 
οοεείαγ οἱ 1: ἴαπι Ἠαο {αὈ]απρίε νεινα: ος 
αμίέη ῄυε Κοὐμγ βυε }1ς η ἠ]γίδης οὐ)εδτὲς [ 
1 φµίδις ῥεΥἡ ἀεῦραί, ὑοεαίή μπεπέίας ή 
η ῥεγ]εγεπάίς, Γογημιάος εἶγια {4 Φιοά Φοφµε 
ο» Αν }ωήα: πι ἀε]ίσεπας οἱ ἀἰεείπαπάήη, 
εππρεγαπ{14. 

ΠΠ. Αάνετίας ευπι ααἱ ἀῑκίε, 

σ 

Ίος Ηίεπι ἀεεῖάς, αδὈί ποη αιάϊία υίτααις εῇ ρα:ς, 
{Πο Εωῖε Ζεπο ταεοείπαεας: {μΐ ἐν φμί ῥγίοΥ αἰκί, 
οι «ἱεποπ/γανυ{έ: εί αγ, {πυεη{ο φιδά φιισγεδαίη, 
Π{ρε/εχρεάἰίαέ αίεγή: αιά{γο. {μέ πο ἀεΙση/]/Γα- 
ος έπη ῥεγίπᾶε ε/ αε { υεῖ πο” εὐηβανµί/[]εί ἴπ 
7 λείο εί παίδες [οπ1: //γεβιέ[εέ. «4 επἠπ υε] 
4επποπ/]γσυή, νε ΠΟἨ ἀεηποη//γαυΗ. ηρο πο ε 
απάἰεπάς φιί /ἐειάΦ Ἴοεο εγαί αἰδίπγιω. ος 
πιοάο Ί]ε Ιπίεττοραπάο οοπο]μάεπς, (επ εἲ 
οοηίτα Ῥ]αϊοπίς Ώε Ἑεριδ]]σα Ίδτος {οτῖρῄε, οἳ 
{ορμήβαταπι οανῖ]]α ἀϊΠο]νίε, Ὠἱα]εξείςαπιαας, πε 
πας εοπἀμσεηίεπι, ἁῑ[οιρα]ϊ ἀλ[οεπάαπι «ΟΠΊΠΙΕΠ- 
ἁαγίε. Αίαιὶ αυ: ἀεπιοπβτανίε Ῥ]αΐεο εα΄ αι. ἵπ 
Εερυδ]ίσα {επἱρβε, αμξ ποη ἀεπιοπβξτανίε: ρτοϊπάα. 

2 
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τὸ ὁν τῇ Πολίέα' κατ Θόδέτερον ο) ἱώ ἀναγκαῖον ἀντιγράφφ, ὸλλὰ 
πάντως «φαν κ) μάταιο. Τὸ οἱ αὐτὸ «ι  σοφισµαάπων δν εἰπᾶν. 

9. Ὁ Χρύσππος οἵς) δεν Ὑ. λογικῶν «Ὁβῶτον ἀκροᾶφ-αι τὴς νέες, 1ο3ς 

δεύτερον δὲ «ἵό ἠθικῶν, μὲ δὲ ζεὔτω «Ὁ Φυσικῶν, ὡσαύτως δὲ τάτοις τὸν 
«ει }εῶν λόγον ἔφατον «ῥαλαμβραάνευ. Πολλαχᾶ δὲ τότων ὑπ ἄν 
λεγομλων, Ἀρκέσ «δα)έῶ-αι τὸ ὂν τὰ τετίετω Περὶ Ῥίων ἔχοντα κ 
λέξυ οὕτω - Πεῶτο μὴν ὅω δοκεῖ µοι, κ τὸ ὀρ)ὼο «πδὸ ἩἩδ δελαίων 

« ἀεημῆῤα, τρία λύη Ὑ τῇ Φιλούύφα. λεωρηµάπων 3). τὰ μθῥ, λογκὸὸ» 
λ Ν η) λ σα / ον Ν ͵ 

ἅ τὸ δὲ, ἠθικὼ, τὸ δὲ, Φυσικά ἔτα τήτων δεν τατ]εβ-αι «φβὂτα, Ἡ, τὰ 
(6 ὴ δεύ .ἃ λτῴ λ / «Ν λ /. Ὢ «Ν ωυ. 23 

λογέκο, ὀξύτερο Ὁ, τα ηνικα, τδίτα Ὁ, τα Φυσικα τ Ὁ) Φυσικῶν εφατος Ἡ 

ϱὐ - 

«Ελ ὁ αθὶ ἂν 9εῶν λόγος δὸ καὶ τελετὸς ἠγόράωσων τὼς τώτων «οδα-- 
«. δύσἁς. Αλλὼ τῶτόν γε τὸν λόγον, ὃν ἔφατόν «φησι δεῖν πάτ]εῶαι, «ξὶ 
Ῥεών, ἔ)ἠ «βοτάτ]ει καὶ «φθθεκτίΦησι αντὸς ἠφθικοῦ ζητήματος ἴτε 3ὁ 

«ξὶ τελῶν, οὔτε «θὶ διχοιοσιώης, οὔτε «δι ἀγοδῶν καὶ κοχῶν, οὔτε 

αθὶ γόμε κο παιδοτροφίας, οὔτε «περὶ γόμα καὶ ποολιείας Φανετα 
τοπαροίπαν «φ)εγγόμβμος, εἰ μἡ, καγάπε οἱ τὰ ψηφίσματα, ταῖ πόλεσιν 
εἰσφέροντες «φεογράφεσν ᾿Αγαθίὼ Τύχίω, οὕτω καὶ αὐτὸς «εθγροί- 
Ψειε τὸν Δία, τὰὺ Εἱμαρμλμίω, 7 Τρόνοιαν, τὸ σωωέχεὼῶς μιῷ δυνάµά ο 
τὸν χόσµον ἕνα ὄντα καὶ πεπερασμένο. Ὡν ἐ)ὲν ὅσι πειῷ ναι, μὴ 19. 

δ) ὄν] δ᾽ αἁάτέαπα εχ Ψεπεῖ. τ. Ἐ. 6. 
Α.. 7. δεν τάτ]εδαι] 8ὶς Ψεπεί. 1. Ὑυ]ρο, δε προτάτ]εδαι. 
Β. 4. ἔει] Νο ααβπα ρεπί(ας τεριάϊατε: αάάῑῖο τινὶ, Ὑεταπι οεΠίετειη. Τ. Β. Ἡ. αεὶ, πιοῖῖα», ποη Πέτα γετίας, 

νυ]ραίο. 

πέταπα Ἠοίαπῃ ροΏαᾶς, πο εΓαί πεοε[ῄαγίμπα, {εά 
{αρετνασαπειπα εἳ γαηυπι 4 Ζεποπε «οΠίΙ2 {οπΙδ]. 
Ἰάεπι ἄε βορΠ]{πιαζίοις Ποεί ργοπιηοίαγα. 

ΙΧ. Ογβρρις εεπίος αἀο]είοεπεῖρας ΡΓῖπιο 
αμάεηάσπη εΠε ἀῑΠετεπαϊ ατίεπι {ει 1,ορίςατη, Ρ]Ι-- 
]ο[ορΗία: ραγίεπι ἀεῖπάε ἸΜοταεπι, ἀείπαιε ἸΝαίι- 
τα]ετα: εἴ ἴη Πας εἴῖαπι αιαβίοπεπῃ ἆε Τ115 υ]είπιο 
Ίοςο αεϊηφεπάαπι. Όαρε ος ἀῑοῖε: {415 ετῖε νετ- 
δα ε]ας ἄε αµαττο Πβτοταπῃ, αμος Ώςε ΎΠείς {οτῖρ-- 
Πε, αρροπετε: ΑΒγίπων, ἱπαῖε, υ{ῶεηέ πε βί [ε-- 
αμπάµσῃ εα φις Ὅείεγος γεξ]ε ἀἰχεγμπ, ἐγία ε[[ε σε- 
πεγα αά δαν βεγεἐπεπέία εοη//άεΓαΙ{ΟΠΕΤΗ : 
{οξίαμη, Λήογαίε, «Ἀαέμγαίε: ἂε δὲς «Ρίο δεῦ 
βοπεπάωση ε{ε ᾖιοσίμη, ἐπαε Ἰογαίρ, απο Λα- 

γαίες: αίφιε ᾖογιι πἰέέιαπι ε[ο ἆῥιίαίοπεης 
4 Ὠ[ές: απᾶε είαηι ες ἐπημίο α ᾖπε Τε]εῖα: 
Φμα[ πέήπα /αεγα ἀῑία ϱῇ/. Ἐπίπινετο ἱὰ αιοά 
υ]πιο ἀῑεῖε ροποπάωπα οσο, {οἱεῖ γα παϊέζετε ΟΠΙ- 
ηῖθυς αἆεο Μοτα]ῖοις αιαβΙοηίους, Ίήαπι πεαα 
ἆε Ἐἰπίδις, πεαιε ἆε ]ωΗτία, πηεφιε ἆε Ῥομίς αιέ 
Μα]ϊς, πεαιε ἆςε ΜαιτιπιοΏίο εί πρους Ἐάιαιι- 
ἆΐ5, πεαιε ἀε Τ,ερίοις εἴ Βερυδ]σα, επι αμίά- 
ααπι ν]άεας εἶοαμί, ΠΙ{1, ααοπιοάο αἱ ἵπ οἰντεαί]- 
Ῥως ρτοςυ]απιαηέ ἀεογεία, Ἠσες Ῥριαπηίέευπέ νειδα, 
«θά Γεἰίκ ον λεν ν ἵτα Τρίε ρτα/οεῖδαί ]ο- 
γεπι, Έαέαπι, Ῥτονιάσπιίαπα, Μιπάωπα αίμα ε[ε 
ες Πηΐέμπι αίαιε επι μπα αιαάαπι «οπΕΙΠΕΓΙ Ρο- 
τεπεῖα. Όμοταια η] ρεπία[ετῖς. ομίφιαΠ1, αἱ 
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βά9Φες ἐγκραδέντω τοῖς Φυσικοῖς λόγοι. Άχθε δὲ ὢ λέγά «περὶ τώτων 
ἐν τῷ τείτω Περὶ Θεῶν -Οὐ φλό ὕδιν 4ὐρᾶν τῆς δικοµοσεύης ἀλλίω 
ὁ αρχἰὼ, θὺδὲ ἀλλίω Ὕύεσω, Ἡ. τὼ ὂκ τᾶ Διὸς, κο τὺ ὂκ τῆς κοι- 

« νῆς Φύσεως ὀντεῦ)εν }ὸ δε ῶν τὸ ποοῦτο τὼ ὂδρχίὼ ἔχεω, εἰ 
« μέλλομΏῥ πι ἐρᾶν περὶ ἀγανῶν καὶ κοκῶν Πάλι ὀν ταῖς Φυσι- 
χαῖς Θέσπσω' “ Οὐ 9λῤ ὄὸπ ἄλλως, Φδδὲ οἰκειότερον ἐπελλεῖν χι τον 

 ᾖν ἀγοδῶν καὶ χαχῶν λόγον, οὐσ] «πὶ τὶς ρετὰς, οὐσ] οἶχι «ὖδοι- 
« µονίαν, ὃδλ Ἠ Ἀπὸ τῆς χοιῆς Φύσεως, καὶ Ἀπὸ τῆς τῷ χόσυΒ δοί- 

« κήσως. Τροελ)ων δὲ αὖθις “ Δᾶ γ9 τούτοις σιωαψα τὸν περὶ 

6 αγαδών καὶ καχῶν λόγον σὅχ οὔσης ἄλλης Ἀρχῆς αὐῶ ἀμμέίνονος, 

« ϱὐδὲ ἀναφορᾶς, οὐσ ἀλλε πνὸς ἕνεκεν τῆς «Φυσικῖς }εωρίως «Ὅδα- 

« ληήῆς ἔσης, ἢ «φεὺς τὼ περὶ ἀγαδὼν ἢ χοχῶν αἱάρασω. Γύεται 
τοίνυν ἅμα, «αεόσω κ ὁπίσω τν ἠθικῶν ὁ Φυσικὸς λόγος, κ; Χρύσιππον 

μᾶλλον δὲ ὅλως ἄπορος ἡ «προπὴ τῆς πέξεως, εἰ μῖ) ταῦτα τακτέον 
ἐκᾶνον, ὧν χοταλαθεῖν ἀ)λν ὀλείνε χωράς Όση καὶ «φπθόδηλος ἡ μάχη 

τῷ τὸν Φυσμὼν λόγον, Ἀρχλὸ μὴν ') τῷ σερ ἀγαδῶν καὶ χοχῶν 
τλεμόνε, χελόνοντίθ” δὲ μὴ «θότερον δλ ὕσερον ὀκείνων «οθαδίδοσ- 

Φα. Ἐὶ δὲ τς ἐρᾷ γεγραφέαι τὸν Χρόσιππο ὂν τῷ Περὶ Λόγε 
Χεήσεως, ὧο - οὗ χαάπαξ ἀφεκτέον ζοι τῶν ἄλλων, τὰ τὶὼ λογικὼ 
-' ἀναλαμθάνονι «ορφτίω, Ἀλλὰ καἰκείνων μέαληπιέον κὉ τὸ διδόμΆμον,” 
ἀληθη μᾶῥ ἐρε, [βεοαιώσἁ δὲ τἰὼ αἰίαν µάχετωι }ὸ «πὺς ἑπωτὸν, 

ποῦ αἰίε ἵπ Ῥ]γῆσας ἀριίαίίοπες ρεπμείτανετίε. 
Αϊ αυἷά ἂε Β5 ἀῑσαε ἵπ εεγεῖο Ώε Ὠς Πρτο: Λίο 
επἰσι ἠπυεπίγ; ῥοίε/ῇ, Ιπαυῖε, αἰέά "γω ῥγπεῖ- 
ῥίωσαν αἶία ογ{ξο, φιιαηι α Ἴουε εἰ (Ὀππιμπί Λπαζωνγα 
Λειζη. [πάς επι εεε([ὸ ϱ/} ο ηπία {/]α πος εχογζ(γέ, 
ΙΑ νυοζώπις αἰφμίᾷ ἂὲ Ῥοπίς εἰ Λαἱις ἀἰεεγε. Ἑτ- 
βιπῃ ἵη Ἰναταταβθις Ῥτορο[είοηπίρις: Λ]οα επίηη ᾖἱερί 
υε{ αἰδίεν, υε/ ιασές ῥγοβγίε, ῥεγυεπίγε αά εχβ/ἱεαείο- 
πεί ΛΒομογαη ἆε αἱ, })ΤγΗΠέωηη, Γεᾖοαάές, 
σης { μέ αμεσίμν α (Ὀπηπιπί Λίγα, εἰ 
μπα! σαδεγπαίίοπε. Ας ἀεϊπάε: 4) δές επι [[- 
Λεπάεπάα εῇ ἄε Ῥομίς εἰ {α)ὲς αΙῥιλαίέο, εήη πο [ὲ 
ζωη αἰέμά πολης. ῥγἰπείβίωηα αμί Υεἰίο: περμε 
αὐίαπι οὗ 7εη Λαέμγς εοπ/εγα {ο ο ῥίδεα ΜΗ, Φ1/άἴη 

αὖ ἄῑεγΙποῃ Άοπογμπι εἰ ᾖΠαογῃ εὔπ/{Ηµεπάμμῃ. 
Έγρο ΟΓγΠΡΡο αιέχοτε ἸΝατυτα]ῖ ἀοάττῖπα Τογα- 
Ίεπι πια] εξ {εαιίεαΓ εί ργαςσεᾶϊτ: Ιπιο Ρ]απε ἵη-- 
εκτπολΕ!]ῖ5 ΠΕ ΙηνεΓῇο οτάϊηϊ, { Ώας ρο[τεγίοτε 
Ίοοο ροπεπάα {µης, Ππε αωδις ρτίοζµπι οοσποίοΙ 
Ροτείξ πΙΒ!]: αἴαιε αρετίε {εευπι 1ρίε ραρηαί, αι, 
ἀοδθτίπαπι Ναίαγα οαπῃ ἀῑσαί ργϊποιρίαπι εΠε ἆος-- 

“σείπα» ἆε Βοπίς εἴ Μ{α]ϊς, ποη απῖε, {εά ροῇῖ Ν[οτα]ϊα 
εγαά!1 ἸΝαευταίεπα ρλΙ]οίορμίαπα ]άδεε. Ίαπῃ {1 αιιῖς ἆἷ- 
σας, ΟµτγΑρρωπι ἵπ Ἠρτο Ώε Ὁία Οταῖομῖς {οτἱρ-- 
ΠΠε, ει φμί Πιοσίεαι [οεβήπαπι ῥγΩπαπι αάραί, 
071 1111 υ6Υ/6 ας αὐ//ίπεγε 4εδεγε, [τά εἰ εας ΦΗ0-- 
{7η {ἱεεί αἰΙησεγε, ἶδ γεταπῃ αωῖάεπι ἀῑσει, {εά {α- 
ππθη οοπῃγπηαδίτ οΓἴππεμ. ΒΙδἱ επῖπα Ιρίᾳ οοπίτατίας 
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ὅπα μλῥ ἔφατον τὸν αι εῶν λόγω αναλαμοίνεν κελόύων καὶ τελόυ- 
ταῖον, ὡς 1] τῶτο καὶ τελετὺ «ωθθσαγοεόυόμημον, ὅπε δὲ πάλι ὂν 
Φθώτοις ἅμα καὶ τάτη µεπιληδέω Ε) λέγων οἴχετωι 3 ἡ. τάξις, εἰ 
πάντων ὃν πᾶα µέαλαμβθαάνειν δεήσἀ. Τὸ δὲ µεῖζον, ὅτι τὸ «θὶ ὀγοι- 
ὧν καὶ χοχῶν λόγε τὸν περὶ ὶεῶν δοχίιὼ ποεποιηµλῥος, οὐκ Ἀπὸ πότη 

χελόύει τὸν ἠθιὼν ρξαμλύες ἀναλαμβρανεν, λλλ ὀκένον αἰναλαμβαί- 
νονᾶ, πούτ µετιλαμβάνεν χοτὰ τὸ διδόμμον, εἶτω µεταδαφεν ο 
τῶτον ἂπ' ἐκενων, οὗ χωρλς Θὄδεμίαν δρχὶιὺ ἀπ ὀκενων οὐσ] ἔφοδον 
ενα Φηα. 

ἵ. Τὸ «φθὺς τὰ ὀνανία Ἀ]άλέγεῶαι χαθόλΏ μδὺ οὔ Φησν Ἅπο- 
δοµαζεω, χρηῶ-αι δὲ οὕτω «αρανᾶ μετὸ ὐλαβέας, ὥασερ ὂν τοῖς 
διχασηράοι, μὴ μΏ σιωηγορίας, λλλα α[οιλύοᾶι αὐὴά τὸ πβανόν. 

ἕ Τοῖς μὸῤ γ9 ἐποχίωὼ ἄγασ περὶ παντων οήιράλλει, Φη, “' ττο 

ἁποιξν, κο σιωερόν ὅδι «φεὸς ὁ βόλοτα/ τοῖς οἳ οπιήμίω ὀνεργαι- 

ὅ ζομλῤοις καθ’ ἱὼ ὁμολογαμβνως βιωσύµεδα, τὸ ὀνανήα σοιχειοιῷ, 
ὅ κ κοζωσοιχέζ4ν τὰς εἰσα[ομῥες ἀπ᾿ Ὀρχῆς µέχρι τέλες ἐφ ὧν χομρός 
ὅ ζδι μνπῶγώαι κοὶ τῶν ὀναντων λόφων, Ἀ]Φλύονᾶ, αὐτῶν τὸ «σιθουὸν, 

Ε. 5. περὶ 9εῶν λόγον] Βίο Ἑ.. Ψεπεί. 1. Ὑπ]ρο, περὶ 9εῦ λόγον. 
Ἐ. 3. τὸν περὶ Φεῶν] τὸν ἀἁά]ίαπα εκ Τ. Μεζ. 

5 
3 

4 ” 9 ι ι) 3 ᾿ 3 

5. ἐπὶ τοῦτου----ἔϕοδον] Οοττϊρεπάππι, ὧπ᾿ ἐκείνη ἐπὶ τοῦτον οὗ χωρὶς ἐδεμίαν αἀρχὴν ἔπ᾽ ἐκεῖνον οὐδ᾽ ἔφοδον---- ππα Ἱἷ- 

8 

9 

µατα. Ῥτορϊας αἆ νεβασῖα γεῖετῖς Ἰεξεοπί5, οτεἆο, Πΐ τὰ αναγκαῖα. 

ε{ε, α[ἰφιαπάο ἀοδτίπατα ἆε Ώεο Ρρο[ΐτεπιο ἀϊῑοεῃς. 
Ίοοο εγαἐλαηάαπα, «αμ: εἰίαπι 1άεο {εἰεία αρρε]]εεατ, 
αἶίας ἵη Ρρτϊπηϊς είῖαπι απο αηρεπάαπι ἵΤαάεηβ. 
Αξχαπι αιάρρε ε[ῖ άε οτάϊπε, { οπιπία υβίαιε Ππί 
υήατραπάα. 1ά νετο πια]αθ, αιοά ουπι 4ε Ώεο 
οορη/είοπεπι ργ]πεϊρίαπα εῃε ἀῑσαί εοσηἰοπίς Βο- 
ΠΟΤΙΠΙ ας Μαϊοταπι, ποπ αἳ ἴ]]α οτἁϊγὶ ]αδεί εο5 
ααἱ Μοτα]ία Ἱπεῖρίαπε (ταέατε, {εά Μοταϊριας 
εγλέχαμάῖς Ίοςυπα ἆε Ὠής αεέίπφετε αμ ολ εἶαδ Πετὶ 
Ροίείε, αἆ εαππαιε. εγαξλπάαπι α Μοτα[θις Ρτο- 
βτεά!ῖ, αἆ ας ἵππιεη ΠΙΠ α Ἴοσο ἆε 6 α]]απι 
Αἀϊέαπι αἴφιε ἱπίεαπα εΠε περαγεΓαῖ. 

Χ. Ῥοττο ταοπεπι ἀἁλραίαπάί ἵπ υέταπαιε 
Ρατίετα αἴξ {6 ποπ ῥγογίας τεριάίατε: [εἆ Ποτεαέαγ 
μέ εα οαυίε υίαππαΓ ἔαπαυαπα Ιη ]αάϊσῖο, ποπ ρᾶ- 
ἑοςϊηαπέες αί αά{εηέῖεηίες αἰτετ ρατεῖ, {εὰ εἶμς 
Ρτοβαδ!Πέαίεπι ἀεβεγιεπίες. {ὲ επί, Ιπααῖε, μὲ 
4 οπηπέδες γεδις α[[η/βοπίς γεἱεπεσπεα ῥγοδαπε, {- 
{1 εοπυεµίέ, εἰ {π/λΙ{ίο {β/οΥΗ7 εοπά µε. «μὲ υεγο 
/εἰεπέίαπι εοη/)ἱέμργε υο]πέ [εεπάωσα φιάηα εΧ βΥ0-- 
2/0 υἱναρες, εεγέά εἰ πεεε(]αγία βοπεγε ἀἰ[εαίῥι]ες εἶε- 
Ίπεπία 4εδεμί, εο/ζιε φαί [εβρίπιεπίο ΓΠΗΠΙΥΕ αὖ ΓΠ{11ο: 
ο εχ{έ: εἲ 1ὐ{ οεςά/ο ο[ογέν {π ίγαπΙφΜε βαγ- 

{0η α[ῥωίαμά:, {δέ απφκαπε {πι ]εά(οές, ῥγοδαδιή ας 
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ὁ κο καὶ ἐν ποῖς δχαςηρίοι. Ταυτ ) αὐταῖς λέξεσιν εἴρηκεν. 

Ὅπ μθὸ ὦυ ἀτοπόν ὅδι, 'τὺς Φφιλοσόφες τὸν ἐνανήον λόγον οἰομᾶῤες δὲν 
πένα, μὴ μΏ σιωηγορίας, δλλ' ὁμοίως τοῖς Φικολό[οις καχομώχας, ὥασερ 

οὐ θὺς τὰὺ ἀλήθίαν, λλλὼ περὶ υίκης ἀγωνιζομλῥες, εἴρηται «φεὺς 
οὐτὸν ὁὶ ἑτέεω. Ὅπ δὲ αὐτὸς σὔχ ἐν ὀλίγοι, δλλὼ ποολλαχβ, τοὺς 

ἐνανήες οἷς δοκιμάζει λόγεςο χο τεσκόύακεν ἐβῥωμῥως καὶ κ) απουδῆς 

κοὶ Φιλόπμίας ποσαύτης, ὧσε μὴ «αντὸς “Ἐ χοταμαεῶ τὸ ορέσιον, 

αὐτοὶ δήπου λέγασι, τὼ δενότητα θαυμάζοντες τὰ ἀνοβρός' κο] τὸν Καρ- 

νεάδύω οὐθὲν οἰόμημοι λέγειν ἴδιο, δλλ ος ὧν ἐπεχέρησε Χρύπππθ’ 
εἰς ποιώανήον, ὁρμώμῆμον ολπή)ες αι τοῖς λόγοι απ, καὶ “Οολλάκις 

φαροφ]εγγεῶα, 
Δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὺν μένος, 

ὡς µεγάλας ἀφορμὴς καθ’ ἑαυτὶ διδόντι τοῖ κωῶν τὰ δόγµατα κοὶ 

| οάλλὰν [βελομλύοιο Ἐπὶ ὃ τοῖς κὉ Σωυήλείας ὀκδολεῖσν ὅτω χομῶσιν 

καὶ µεγαληγοροῦσω, ὧςε τὴς πώντων ὁμᾶ τῶν ᾿Αχαδημιακῶν λόγες εἰς 
τιυτὸ συμφορηθέᾶς, οἷχ αξίας 2) «αδαραλᾶν οἷς Χεύσιππος ἔγραψεν 
εἰς Ἀ]αρολίὼ τῶν αἰῶγίσων Καὶ τοῦτο μὺ ἀπειρίας πῶν λεγόν- 
των Ἠ Φιλανήας σημᾶόν ζω ὀκᾶνο δὲ ἀληλὲς, ὅτι ββληδεὶς αὖθις 

Β. 1. μετα συνηγορίας] Ἐοτίε εχοϊά[ξ τοῦτο ποιεῖ, 4αοᾶ Ἱπίτα 1ο37, Ο. ἁῑετίε ροπίέας, 

Β. 1. κακοῦντας] 9ἱο Ψεπεί, 1. α {εουπάα πιαπα. Ὑπ]σο, κακοῦντα. 

Β. 3. οὖν ἓν ὀλίγοις] 8απιβ αὉ ππο Μαι. {αα Ίος εγἰάεπεία {αι19 οοπισηεπάαίαπη. Ὑπ]δο, σὔν ἐν λόγοι», 

εοπἐγαγία βαγΗς «{ ἀεβγπεπᾶα. Αίαιῖ Ίας ἴρῃς 
1116 νειδῖ ἀῑκιε. Ἐπίπινετο ααοά αὐ[ατάαπι {Πε 
Ρυίατε, ἀεθετε ρΠΙ]οίορ]ᾗος ἵπ ςοπίχατίῖς ταεϊομίθις 
νετίατϊ ποΏ έμπι αῄεη[βοπε νεῖ ραίτοςἰπίο, {εὰ 
ολιήΠἁ]ςοοΓΙπα ἴπ ΠΠΟΓΕΠΑ, μα που ἆς νετῖταίς, 
{εἆ ἆε ν]ξτοτία ἀ[ριίσευς ; αἶῑα οοπίΓα ευπι οἵεπ- 
πως. Ομοά αμέεπῃ {ρίε, ποπ ταΓον [εά ἔεαεῃ- 
{οτ αἀνετίας {εαε {εηίεπί]α: ταξῖοπες Ρτορο{αετίξ, 1ά- 
αυε {εγίο, ας ἑρηίο υπ {μάϊο, μέ ποη ο]αήνίς {έ 

τ{ρίοετε αι]ά εἴ ρ]αομετίε; Ἆος {ρί αβϊγπιαπε 
τοῖς! ααῖ νίπι ἁΗρικαπάϊ ἵη ϱο αἀπηίταπευς, αἰμπε- 

Ύµε (ρτπεαάεπι πἰμΙ] ἀΐοετε ρτορτῖμπι, {εά αΓοιι- 
ππεηῖα οαυἶδας, οαιῖά ἵπ οοπίτατίαπι {επίοηέίαπι ἀῑοὶ 
Ροῇες, (Ἠτγβρριις εχρἰίσατε αρατε[ῖις Εωΐε, Ο2:- 

πεαάεπι αττὶραϊΠε, ἱπάεᾳιε ργοβεξταπι τερτεβςῃ- 
ἁῑΠε ρἱαοΙ ΟΠτγβΡΡΙ, εἶφιε ασςε]απια[ε 1]]αά, 

Πη{ε]ῖκ, ἐμά ο νίς Ροτάεί---- 

αὐοά πιαρηας οοηίτα {6 ἀϊοεπάί αη{α8 ρταδιιετίε 19, 
αἱ Ρ]αει(ὰ Ἱρβις Ιαρείαέχατε αηίπχαπα Ιπίεηάστεης, 
ὃν ϱα 2υΐοπΏ, αμα: ἆε (οπ{ιείμάϊπε εἀϊάτε ΟἨτγί- 
Ίρρυς, Ιί Παρετρίαηί, Ίέααμε {ε ]αξαπί, αέ Πο 
νετεαηέµτ ἀϊσετε, οπΙΠες οπαιπῖαπα Παπιπ] Ασαάεπιι-- 
οοἵπ ἀλρυίαίίοπες ἵη ππυπα «οηρείζα ποπ ε[ςε 
ἀἴρπας αμα; «οπιρατεπίαΓ ομπα 16 ια ἴ]]ε (οεἱρίς 
οοηΏίτα Ῥεπίη5. Αίαιε Ίος αιίάεπι γεὶ Ἱπιρετί- 
εἶαπι, νε] γαπυπη {αἱ απποίεπι ἀἰοεπίίωαπι (α]α ατ- 
ρω. Ἠ]μά ααίεπα γετυπα εί, εμπι ουπι τσάι 
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σιωειπᾶν τῇ Σιωηλεία καὶ ταῖς αἰῶ)ήσεσυ, ὀρδεέερος γέγωεν αὐτῆ, καὶ 
τὸ σιώταγµο. τὰ σιωτάγµαπος μηλαχώτερο. ΩΡε αὐτὸν ἑαωτὰ µά- 
χεῶα/ χελόνοντα μὴ ὧεὶ πὸὶ ὀνανία, μὴ μΏ σιωηφορίας, 2λλα ὁ μ 

ὀνδείξεως τὸ ὅτι Ψάώωδῆ ὅοι, παραήφεῷα Ἡ δὲ αὑτ δογμάτων 
/ ./ / Ἀ / η λ / | κα. Ἐν κοτήγορον ὄντα δεμότερον Ἡ σιωήγορον καὶ Φυλάτεῶαι μδὸ ἑτέροιο 

πο αραυοιώτα τοὺς ὀνανήῆς λόγους, ὡς «ξισσώνα, τὶὼ χοταληψι, αὐ- 

τὸν δὲ τῶν [βεαιοιύτων τὰὺ χοπάληψιν λόγων «Φιλοτπμότερο ΄σιωτ- 
Ὕδντα τοὺς ἀναιρομώτας. Καΐτοι ὅτι τῶτο αὐτὸ Φφοβται, σαφῶς ὧπσο- 
δείκνυσιν ἐν τὰ τετάετω Τερὶ Ῥίων, παῦτα γράφων - Οὐχ ὡς ἔνχε 
ὁ δὲ θὐδὲ τὰς ἐνανήες ἀπηδεικτέον λόγες, Θδδὲ «πεὸς τὰ ἐναντία πσι- 
ς ἡ 3” ε] , ; Δ Ν / ε , » ον λ 

Άονα, δλλ όὐλασεμλῤες μὴ κ φειασσαῶεντες π᾿ αὐτὸν, τὰς χοτα- 

ὅ λήψεις ἀφώσιν, Φὐδὲ τῶν λύσεων ἱχωῶς ἂν ἀκᾶσαι διωάμλροι, χαῖι- 
 λαμβάνοντές τε λαποσίσως ἐπὲὶ καὶ οἱ κ σιυή)έαν χοταλαμβά- 

«νοντες καὶ τὰ αἰῶητὰ, κο τὰ ἄλλα, ὂκ τῶν αἰῶήσεων ῥᾳδίωο «φξύί- 
Ἆ 

ἄ ενται ταῦτα, χαὶ ὑπὸ τῶν Μεγλρικῶν ἐρωτημάτων «Ὀξιασώμῆροι, καὶ 
ἅ απ ἄλλων «πλείόνων κοὶ Φωαμικωτέρων ἐεωτημάπων” Ἡδέωο ἂν 
ὃν πυθοίμίω τῶν Σπωϊκῶν εἰ τὸ Μεγοφικὰ ἐεωτήματα διωαµι- 
χώτερφ νοµίζουσν Ἔ) πὼν ὧπὸ Χρυσίππου χατὰ τῆς Σωηλείας ἐν εξ 

«1. Ψευδη ἔσι] Βϊο π]ατσο Ὑεπεί. 1. εἰ Μετ. Ὑπ]σο, ψευδής ἔσι. 

8. αὐτὸν δὲ] Βίο πιατρο Ψεπεί. 1. Βαΐ. Χγ|. Με;. Ὑμἱρο, αὐτῶν δὲ. 
5. τοῦτο αὐτὸ] Μεζ. Ἠεῖῆς. τοῦτο αὐτὸς----. 
7. ωοδεικ]έον] Ἐοτίε ὑποδεκ]έον. 

7. πρὸς τὰ ἐναντία] Ἰιεσεπάιπαῃ προσετία. Βεπῇί εί Ῥεϊῆς. νιὔππι, Ἱεσεπς προσακτία τὰ ἴναντία, Υε] προσιτητέον 
πρὸς τὰ ἐναντία----, 

2, κατὰ συνήθεια») Ἱ,εσεπάιπα στα Μεζ. τα κατα συνηθείας. 

γε]]ει (οη/{αεεμάϊηΙ εί θεπΏῦας ραίτοοϊπατῖ, {εἰρίο 
βμΠε ἱπέετίοτεπα, Ἡμποαιε Πρταπι Π]ο εΠε Ιπναίῖ- 
ἀϊοτετι. Ῥτοῖπάε Ἱπιραρηαί {ε Ιρίε: ααῖ εαπι ᾖυί- 
ΠΠεί {επιρετ «οΠΙΓΑΓΙΑ Ποπ οἶπι αΠεπίιοπε {εὰ πο- 
ταίίοπε {α]βταεί ΡΓοΡοπετε, {12 Τρίε ἀεετεία ο)- 
Ρυσηανίέ πια]οτε Υἱ Ύὐαπι ἀε[επάϊῖς; εἴ α]ίος ππο- 
πεῃς, υε ΠΌί α οοπίΓαΓ σανεαπίε ταοπῖδις, 
αυ οά εα: αΠεπίοπεπι τεγε]]εγεπέ, Τρίε γαίίοπες αμα: 
2ΠεπῇΠοπεπι {ο]]εγεπτ βγπιίογες Έα! «οπβτπιαηίί- 
Ῥως «οπιρο[αζ. Ἠοο ἴρβιπι αωίεπι {ε πιεεετε 
Ἄρετίε οβεπάϊε, εωπι ἵπ αωατίο Ἡ Ίεαπι Προ ἵτα 
{οτῖδῖς: Λίο {εππεγε αμίεηι εοπέ/αγί γαΜἱοπει ῥγο- 

βοπεμάσ [ωμ4, ε{ ϱα φις 1 ἀίνεγ[αῃ ῥαγ/εηι ῥγοδα- 
ία υἱάεπέω, /εά εαέεΣ πε ἐς εἰγομγιαδ; αιά(/ο- 
γε: α βεγεεβέίοπε ἀε[οί[εαμέ: επ εφέ ῥογ1α ΓεΓ- 
{αήΐσπες [αἡἱς αμάἶγε εἰ ἐπίεί]ίσεγε ῥο/μέ, εἰ ἕέα ῥγίο-- 
Τα ῥεγεερεγἰπέ, μέ αεί; εκει; εἰ α[εηβο φαί; 
Φιαάο είέαηι δὲ φμέ όση ἂε (2η μεςμάίπε εἰ δεπβδας 
σε ο ο υμ ῥαπε βεγεοβίοπεπι Γαεῖδε 
ἀἰπίέ{εμέ α Ἰήεραγιεογμη φι/οπίδης ᾗπ ἀῑνεγ[απη 
βαγίεπα ἐγαξ, αἰή[υε βήωγέδως εἰ μα. αγ- 
ξιπεπίαἑἱοπίθην.  ]ιδεπίετ Ἱέααιε ε Ρίοῖεῖς αὐαε-- 
Πνετίπα, 4Ώ ἸΜερατῖσας ααα{Εῖοπες εχΗΕἰππεηί να]- 
ἀίοτες εβε 5, αι ΟγΗρρις {εκ ΠΗδτίφ οοπίτα 
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Εολίοις γεγραμμδῥων. ᾿Ἡ τᾶτο παρ στ Χευσίππου δεῖ οιωάνεῷ α/ 

σχόπει 3ὸ οἷα «δὶ τᾷ Μεγαριοῦ λόγε γέγραφεν ὂν τῷ Περὶ Λόγε 

Χρήσεως ἔπως - Οἷό π συµβέοηκε κο οι τὰ Σήλπωνος λόγε καὶ 

6 Μενεδμε" σφόδρα ο) σφίᾳ ωομθύων αὐτὴ ὀνδόξων, νιῶ εἰς 

« ὄνειδος αὐτίύ ὁ λόγος «ὑριτέτραήία, ὡς τῶν μΏὺ παλύτερον, τῶν δὲ 

6 ὀκφανῶς σοφιζομθύων ἔργα." Τούτας μὸῥ, ὦ βέλτοε, τῆς λόγες ὢν 

κοπαγελάς, καὶ καλὲς ὀνεδῃ τῶν ἐθωτώντων ὡς ἐμφανῇ τὰὺ χοφκίαν 

ἔχοντας, ὅμως δέδας µή τιας «Ἀξιασάσωσν Ἀπὸ τῆς χαταλήψεως' 

αὐτὸς δὲ τοσαῦτα βρλία γράφων κοτὰ τὶς Σμωήῤείας, οἷς ὅ, τι ανεῦ- 

ῥες «φςσέθηχά», Ἰὑωροαλέώαι Φιλοπμούμῆμος τὸ ᾿Αρχεσίλαον, θδδένα 
πῶν ὀντυῤινόντων ο ππαράξειν «φἘοσεδόκησας; Οὐδὲ 9λῥ Ψιλοῖς χρῆται 
τοῖς κοτὰὸ Σιωήλείας ο)τχειρήμασν, δλλ ὥασερ ὂν δίκη μετὸ πάς 
τωὸς σιωεπιπάαων, μωρολογᾶν τε “ολλάκις λέγει καὶ κθοκοπὲν. 

Ἵνα ποίιω µη; ἀνήῤῥησν Ἀπολίπη τᾶ τὰ ὀνανήα λέγευ, ἐν μὸ πεῖς 
Φυσικαῖς Θέσεσι ταῦτα γέγραφε' “ Ἔσαι δὲ καὶ χοταλαμβοάνοντάές τ, 

6 «πεὺς τὰ ἐνανία ὀτχειρῶν, τὶιὼ ἐνοῦσων σιωηγοβλαν σοιημλύες ποτὲ 

ὁ δὲ θὐδέτερον χοταλαμ{εάνονᾶς, εἰς ἐχότερον τὸ ὄντα λέγευ. Ἐν δὲ 

Ε. 6. τῶν μὶν---ὦ βέλτισε] Ἰιεβεπάππι, τὸ μὲν «φ«αχυτέρων, τὸ δὲ ὀκφανῶς σοφιζοµένων. Εἶτα τούτους μὲν, ὦ βέλτιςε : 
αποτατη ροβτεπηνπη εί Ἑεῖῆς, πιοπαῖ{. 

Α. 4. ὅ, τι ἀνεῦρες] Βἱο Ἑ. πΊβ νετε, οετίε ππε]ταθ ν]ραίο τί ὠνεῦρες: τεδῖας εἰῖαπι ἀῑβίπσιαίατ ὅν Εν ἂν εὗρει: 
Βρεείῖεπι Παδεί οἷς τινα νεῦρα, απο ἵπ Ὑεπεί. 1. εβ α {εουπάα πηαΏα, Ύμπη ἃ Ρτίπηα Πέ τι ἄνευρα. Ἱ. 
Υ. Απο. εἴτι ἀνεῦρες. | 

Α. 8, μωρολογεῦ;-----κενοκοπεῖν] Ἐοτίο εχε]άϊτ ε]α{πηοᾶϊ απἰά, οἷα τὼς ῥότορας μωρολογεῖν τ. π. λ. κ. κ. Ἐεϊῆς. Ροβ λί- 
γεν εχοϊᾶϊπε ρυίαί τς ἄλλως. Ἐοτίε, Ὑεγτῃ εβὶ, μωρολογεῖ τ. π. κ. κενὀκοπεῖ: Πῖ λέγει ἵπ τηβτβίηε ποίαίυπα 
{αετῖῖ α αποάαπα ΙπβΠΙ(1γος 1π {ετήαπα Ῥτα{επ[ῖς ΠπάϊςαΗνϊ πιπίαηίς, 

Οοπ[αείαάϊπεπα {οἰρπε. Ομῖη 1Ιρίε ροέίας ΙΠπίεττο- Ίαυπι {πρετατε, πεπηϊπί Ἱεσεηεέαπι {οταρα]απι ἐς 
οᾳ επίπι πιάῖς αεί βᾳπάις εβ. «Οοπῄάετα επίπι, αµα ἂε Μερατῖςα 

ταίίοπε 1π Ἠρτο Ώε ὉΠι Οταοπῖς ρο[αε γεινα : 
παἰρ ϱ{ φωοά δε]ῥοπίς εἰ 4επεάεπιί γαβἱοπίδας εωε- 
πε: Φα Εμ. { πιάσηα [αβίεπίς εκ{/ιαξίοπε μή 
πέν παπε 115 οββγούγίο [αξίας [μπέ ΟΥ γαή{οείπᾶ-- 
110πες, βαν {γη εγα[Ἰογες, ῥαγέήπη αβεγίε [0β){/βγεαγη 
/Γαμάεηι ῥγ {[ε Γεγεπίε. Αἲ επίπι, Ο Ῥοπε, 1]]αρ 
1ρίᾳΕ ταίῖοηες, (ας {ια ἀετῖάε», εί ορρτοῦτία ααέϊο- 
συπῃ αρρε]]α», αιοά νἱεαπα εαγαπι ΙΠ ῥτοπιέυ Πε, 
πηείι]5 {απιεηΏ πε απος α ρειεερίίοπε ανε]]απε; {ρ- 
{Ε (ο Ἠῦτος {ετίρεης οοπίτα («οπιεειάϊπεπι, αιῖ- 
Ὄμς Ἱηγεηία αὖς {ε αά]ϊοετε», οοπατετίίαε Ατοίι- 

ΥοΙ,. ας 

π]εέχαταπα ρτον]άεῦας ὃ 
τατοςϊπαξιοπίδις αάνετίας (οη/αεέμάίπεπι ΟΠτγί- 
Ίρρις, {εά «παυλπη ἵη Ἰμάϊςείο, Ρίο «αμα ρταν]- 
έετ 4Πῖπιο οοπηπποξυς, πιοτμίαιε {π α[ίογαπα αηἰπαϊς 
εχκοϊῶης, {α]τα ἀϊσετε, ετ παπεπι {άππεΓε Ιαβοτεπι. 
αἀνετίατίο αἴε. Ότ Ιρῖειτ π]]απι ΠΕΙ τε]ίπαιεγεί 
{αει]λίεπι ααοπιίπυς οοπΠ(εατωτ {ε ἱρίαπα Π0ἱ τε- 
Ριρπαπίία ἀῑκίῆε, Ῥας ἵη ΡΗγΥΠΕΙ Ροβειοπίδις 
{οτοῖε: {1 αμίεπε, εἰ 1δί αἰ]φμίά ῥεγοεβεγἰσν ἐπ 
εοπ{γαγίαπι αἰίφωίά ῥαγ1εῃ αγριωπεπές εκβεγἰγέν εί 
Φμαπέι ἀαίμν εἰ ῥα(γοείπαγ{ : αἰἰφιαπᾶο ε{α7η πει- 
γα ῥαγίε ῥετεερία, ἱπ Μίγαπιφµε ἀἡβμιανε. Ἐτ ἵπ 



τσ4 πποσσ παρκ 

τῷ Περὶ τῆς τῇ Λόγε Χρήσως εἰπὼν ὡς, “οὐ δὲ τῇ τῇ λόγα δυνάμει 
ὕ φσεὸς τὰ μὴ οπιράλλοτα χεϊθαι, καθάπε, 6ὔδὲ ὅπλοι, ταῦτα 
ἐπεέίεηκε Πρὸς μὴῥ }ὸ τὼ τῶν αληλῶν οὔρεσν δε χρῆθ-αι αὐτῆ, 
«καὶ «οεὺς τὼ τότων συγγγῥειαν, εἰς πεναντία δὲ οὐ, πολλῶν πσοιὔντων 
Ἑ πῶτοῦ πολλὸς δὲ λέων ἴσως τοὺς ἐπέχωίά. Αλ ἐκᾶνοι μὸ θὔδέ- 
τερον χατἀλαμβανοντες, εἰς ἑχότερον οχιχειροῦσι ὡς εἴ τι χοταλησόν 
ἔπν, οὕτως ἂν µόνως ἢ μάλισο, χατάληψιν ἑαωτῆς τὼ ἀλήδέαν παρέ- 
χΕσω. ὝΣὺ ο, ὁ χκῳτηγορῶν. ὀκείνων, αὐτὸς τε πνανήα γροφων οἷς 
Χαταλαμοάνεις περὶ τῆς Σωηλείας, ἑτέρους τε τᾶτο φοιᾶν μΏ σωνη- 
γοβίας «φἘοτοεπόμῆμος, ἐν ἀχεήσοις κοὶ βλαβεροῖς ὁμολογέι τῇ τᾷ λό[ε 
Δωάμει χρώμᾶμος ὑπὸ Φιλοπμίας νεανιόύεῷ-αι. 

ια. Τὸ χατόρωµα, Φαὰν, - νόµε (πθόσταγµα θ), τὸ ο ἁμάρ- 
ἅ τημα, νόµου αἀπαγόρωμα Φὶὸ τὸν νόµον πΟολλὼ τοῖς Φαύλοις ἄπαγο- 
« ρόύεῳ, «φεοστάτ]ευ δὲ μηδέν οὐ ὸ δώανται κοτορδοιὼ. Κα) ής 
σὔχ οἵδν ὅπ τῷ μὴ δωαμΆῤῳ κατοθομῦ αἀδιώατόν ὕι μὴ αμαρ- 
πίνεν; Αὐτὸν ὅω αὐτῷ μαγόμλμον «σοιοῦσι τὸν νόµον, «φθθστάτ]οντα 
μῥ ἃ ποοιῖν ἀδιωατοῦσν, απαγορόύοντα δὲ ὦν ἀπέχεῶαι μὴ ὣώαν- 
τα) ὁ γλὺὸ μὴ διωάμλμθ” σωφρονέν ἀἄνθρωπθ", οὐ Δώαται μὴ 

. αὐττ] Βἱο τπατρο Ψεπεῖ, 1. εί Τ. ἴίεπι Ἐεϊῆς, Ψμ]ρο, αὐταῖς. 

. ἐπνχειροῦσιν----μόνως] 8ο Ίαπι Ἁγ]. οοττοχῖ{ νοτίεπἀο, ἵἴεπι πιοπιεταπί Με2. εἰ Ἐεϊῆς, Ὑπἱσο, ἐπιχειροῦσι», 
ὡς ἔτι καταληπ]όν' ἔσιν ὅτως ἂν µόνως. η Ε,. ἀεεβ ἀῑξὶίο, ἔγιν ὅτως---παρέχεσα», ε]υίαιςε Ίοοο Ιασυηα. 

. προτρεπόμενος) Με. τεξῖας, ἀποτρεπόμενος. 
. κωτορθῶν] Ῥπίο εχο]ἁϊΠὲε Ρτοχίπια Ἠ]9 γετρα Ἠσο ΟἨΓΥΑΡΡΙ, οὐδὲν δὲ τοῖς σοφοῖς ἀπαγορεύει», οὗ γὰρ δύναντοη 

ἁμαρτάνεν. 
σᾳ ον λω ο 

Ἡρτο Ώε Οταοπῖς Ὁί[α πι ἀῑχιπεί, 0η ἀἶεδεγε 
γα{ομές υἱ που 141 α ε Φ1άς ΠΟ εὐπυεπἰμηέν 1ἱ Πε- 
Φε αγ πέσ, Ἆσες {αὈ]απρίς: Άίανι αά υεγί ἐπυεπίτο- 
πεη εα {επ ηα ε[]ν εἰ εἶεες εοσπαία: 1 εοπἰγαγίαηε 
Λαγέει πο {έπη φιιαππυῖς ῥος Γαεμπέ ηΗ. Ἰπι]- 
(ο ἀῑςῖε, ριῖο, εο5 αιῖ οομίρεπί αΠεηΠοπεπι. Δέ 
ΠΠ ααἶάεπι πειίταπι {ε Ρετεῖρετε ἀϊοεπίες, ἴπ ι- 
γαππαιε ρατίεπι ἁπριίαπε: ααοά { αιἱά ροβἩ: ρεί- 
εἰρῖ, Ώος µΠο πιοἆο Ρωζεπέ, γε] {α]ίεπι ργαείρυε, 
γετίταίεπα {μἱ «οπιρτεπεπΠοπεπα ρταίέεωταπα, Τι 
αυτεπῃ (Ἠτγβρρε, αἱ 1]ος αοει/α5, οσα εέ Γρίε αε 
Οοπ/μετμάϊπε {ετρ(ετῖς οοπιτασῖα εοτίπα αυΣε Ρεί- 
οερίΠε», αἱιοίαιε ἀελμοτιετῖς ἆ ουπι ρα(γοοἰπίο {Δ- 

«ε{6, Γαίετῖς (ε ἀῑ[ετεπάϊ {αου]εκίε ἵπ τες Γπιςῖ- 
Ἠδις ας ποχῖῖς υ{επίεῃι, σ]ογῖο]α Ίανεπαξαπη Ρας. 

ΧΙ. Ριοῖοί γεζίωπα [εις ῥετ[εέῖωσε ο/είεῶη (ᾳαοὰ 
1ρ{ Καΐογέῤοπια ποπιῖπαπε) ᾖερὶς ε[ε ῥγσεερώη, 
βεεεαη, ᾖερὶς ἐπίεγάδίμπι, αἴαπῖ, ἐδεοφμε Ίεσεπι 
σιαίος ᾱ μέν Γαδ1ὲς ῥγοδίδεγε, ῥγκαίβετε πέρη! εἶον 
ζΐα γεζῖε άεεγε ποη ῥο[[επέ. Ὁπῖ αμέεπα πείεῖε 
εωπι αι] τεᾶε αφετε πεφυεαῖ, ποη Ροῇε ΠΟΠ Ρες- 
ατεὲ Ίῶαιε Ἱερεπι Πδἱ {ρα αἀνετίαπίεπι ροπυηῖ, 
αὐα: πια]]ς ἵπιρετεί αι ργαείΐατε ποπ Ρροίμηέ, ἵῃ- 
τετάίσαε [ς, ααῖδις αὈβίπετε ποη να]εαης. Ετεηίπι 
Ἡοπιο αιἱ ΓΕΠΙΡΕΓ2Η9 εβε πεφμίε, ποπ Ροίεβ πον 
ἰπεεπιρεαπίετ Άρετε; εί αμ {αρετο πείεῖς, ἀεβρίας 
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ἀχολαστίνάν" καὶ ὁ μὴ δυνάμΆμος Φρονῶν, ἑ Δωώα.) μὴ ἀφρούψ. Αὐπί 

γε μίὼ λέίσι, τὰς απαγορόύονᾶς, ἄλλο Ὦ λέγφὼ, ἄλλο δὲ απαγορόύϕ, 

« ἆλλο δὲ «σθοστάοσε ὁ ὴὸ λέγων μὴ χλέψης, λέγά Ὦ) αὐτὸ τῶτο μὴ 

« χλέψης, ἀπαγοεόύὶ ὃ μὴ κλπ” Οὐδὲν ὂν ἀπαγορόυσὰ τοῖς Φαῤλοις 

ὁ νόμος, εἰ ὃ μὴ «οεοστάξάέ π. « Καὶ } ἰατεὸὺν ὢ μαθητῇ «αορστάτν»᾿ 

λέγασι, “ τεμεῖν καὶ κοῦσαι, κ αδάλέψιν τᾷ ὀὐχαίρως ὃ µετείως ὁ } 

6 μησικὸν λυρίσαι ὃ ὥσωι, κὉ «δάλειψω τὰ ἐμμελῶς ὁ σομφώνως Φδὸ 

« τὴς {αῦτα ποιήσωᾶς ἀτέχνως κοὶ χαχῶς κολάζησι ὡς «φθοσετώχ 9η 

« ὸ ὀρθῶς, οἱ δὲ θὐχ ὀρ)ῶς ἐποίησων.᾽ Οὐκοιῶ κοὴ ὁ σοφὺς τὰ 3εροί- 
ποτι “οροστάτ]ων εἰπᾶν τι καὶ «φθδξαι, κἂν μὴ ὀὐχαίεως τᾶτο «ΦΕΦζη, 

μηδὲ ὡς δὲ, χολάζων, δΠλός ὅδι χατόθ)ωµα ππροστάτ]ων οὐ μέσον εἰ ὃ 
µέσω “προστάτ]εσιν οἱ σοφοὶ ποῖ Φαύλοιο, ή κωλύει καὶ τὸ τῇ νόµου 
ποροστάγµατα, ποιαῦτα εἶναι; Καὶ μἱὼ ἡ ὁρμὴ, κῳτά γε αὐτὸν, τὸ ἂν- 

θρώπ8 λόγος ὅαι «ροστακτικὸς απ τὸ ποιᾶν ὡς ὃν τῷ Περι Νόμου 
γέγραφεν. Οὐκοῦν κο ἡ ἀφορμὴ λόγος ἀπαγορόυτικὸς, κὶ ἡ ἔκχλίσις, κ 
λογος ἔκχλιας. Καὶ ἡ ἀὐλάρεια ποίιω λόγο ὅδν απαγορόυτπχὸς τῷ 
σοφά: τὸ 39 Φὐλαθέῶς, σοφῶν ἴδιο, οὐ Φφαύλων ὅον. Εἰ Ὦ ὦω ἕτερόν 

ς ὁ ἕ σοφᾶ λο[ος, κὶ ἕτεβον ὁ νόμος, μαιχόμΆμον ὢ νόµῳ λό[ον οἱ σοφοὶ 

Ἐ. τ. ἀπαγορεύει δὲ μὺ κλέπ]ειν] Μεα. ρτοῦαδ]]τέετ οοττὶρῖέ, ἁπαγορεύει δὲ κλέπ]ει, αρογάσσθι δὲ μὸ κλέπ]ειν, 
ΕἘ,.. 2. εἰ δὶ μη] 1ερεπάαπῃ, εἴ γε μή. 

.. 3. σαράλειψιν] Ἠοο Ὀἱ8 ἵπ «ποραλύψιν πηπῖατί γο]απί Χγ]. Μεχ. Ἐεϊῆς, ἘΕαυϊάεπι ν]σαίαπα ρτορο. 
Ἐ. 5. ὡς αροσετάχ»/] ὡς ἀε]επάνπι νϊἀείατ, ουπα Με2. εἰ Κεϊής. 
Ε, 7. καὶ ἡ ἔκκλισις---ώπαγορευτ» ὁς] Ῥτο νη]ραίο ἔγκλισις Ρἱ8 τερο{α1 ἔκκλισιςεχ Τ. Απο. Με}. α]πιαί. Οεἴετωπῃ, 

1ος Ίτα οοιτ]σεπάω», κ) ἡ ἔκκλισες' κα; ἡ εὐλάθεια τοίνυν, εὔλογος σα ἔκκλισις, λόγος ἔςὲ Φρογακ]ικὸς-----. 

πεσεῄε εί. Τρί ααϊάεπι ἀῑσιηε 2ος φιῖ ἠπέεγαίεηή, 
αμα ἀἴεεγε, αἰίο Γπίεγάίεεγεν αἰμά παπάαγε : ιά), 
πο υίωπε, φμή αἰοίέ, ο [αγαδεγῖς, ἀἰε[ε ῥοε {ρ[µ7η, 
“Άοῃ Γωγαδεγῖς, ἠεγαίε εγαγέ, ΄ΙάΠά4έ ΠΟ κεφ 
σέ ΤΝ] ετρο εβ, αι 
«άεπι πΙΒΙ] ἵπιρετει. ράσα εἰίσηη αἴωπι α1/ε{βα)0 

Ιεκ ππαἰος νεῖεῖ, {1 ααἱ- 

Λγαείρεγε μέ [εεεί εἰ γαέ, οπιή[ εἰσμ[μία, μέ ῥος 
ο ἑρηαβε/]ίυε εί /ποάίεε Γαία: εί 71117 [1ο, 14 νοεε 
«σέ Ίγγα εωπαέ, ποη Γαέ]α ΤΠΕΠΙΙΟΠΟ β]ς εοπάθέ{οηέςι 
τ14 εοπεῖµπε εί εοπ/οπαπέογ: {άεοφιε ῥΗπίπέ (ατ Τρία 
αἴαμε) εὖς φιί αὐ/φιε αγ{ε εἰ υἰδίοίε εσεγωμέ {αῑε αἰἰ- 
φωζ: φιιοά ο [1ο 'παπάσέήη μέ γεξίε Ἆοε Γσες- 
γεπέ, ἠέ ο γεξίε Πεεεγμὴ. Ἐπρο εείαπι Βαρίεῃς 
«σαπῃ {ετνυπι ]αδεί α[φυ]ά ἀϊσετε αυτ ἔλοετς, Ιίαιις 

ἵπ ϱο πιοάιπῃ ποη οῬίεγναης Ρ]εξταίατ, Παιεί ειπα 
ΠΟΠ πηεάΊοστε, {εἆ ρεγ[εέχαπη εἰ ἱπιρετα[ε οβαεῖμπῃ. 
ΡἱΠ γετο Ραρίεηῖες πιεάῖα οβµεῖα Ιπ]απραπε Ρρτανί5, 
αυἱά οδίταί ααἴη εἴῖαπι Ίεσιαπι ρΓαεερία ἰρ]ία μᾶ- 
Ῥεαπίωτ ὃ Ῥοττο αυτεπι Ππεϊτατίο, {ει Γπαρείς, Ἡο- 
ππὶηῖς τατίο ε[ε ευπι α]ααῖά Ίαθεῃο Ἀοεγε, Που 
ἱρίε ἵπ Ηῦτο Τε Τεσε (ετιρᾳτ. Έτρο εἴίαπι Ανει- 
{1ου {ει οοπῖτατίας Πηοϊτατιοπί πιοξας, τατίο εἰ αἱ]. 
μἱά Ιητετάίςεης, Ἱτεπιαιε 1)ες]ηα{ίο: ργοῖπάε αἳ 
ή, αυμπι {πε Τεε]παϊίο τατῖοπί «οΠ{εΠίΑΠΕα, 
εί τα(ῖο Ιπίετάίςεπς Ραρίεητί ασια το. (ανετε 
επίπι ποπ ε[ὲ πίΠ Ραρ]ιεηίωπι, πεαιιε Βῖ5 ουπῃ γ]είο- 
{ᾖ59 οοπΙπππε. Ἱίαπαε { αἰιαά εἰ βαρίεπείς τατῖο, 
εί αἱῖμά Τ λες, «ααἴίοπειπ Παῦεπί Ραρῖεηῖος, αιια: Ιε- 

κ 2 
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τὼ άὐλαβειαν ἔχμσν εἰ οἳ 6ὐχ ἄλλο πι νόμος Ον ἢ ὁ τῇ σοφΏ λόφος, 
όὑρητα νόμος απαγοβόύων τοῖς σοφοῖς ποιέῖν ἃ ὄὐλαδομῦται. 

(9. “Το Φαύλοις ἐδὲν εἶναι χβήσιµον ὁ Χρύσιππός φησν, - ἐο' 
ὄ έχευ χρείαν Ὑ Φαῦλον Θὐδενὸς, ὔδὲ δεῶς. Ταῦτι ο επὼν ὁν τὰ 
Φθώτῳ Ὅ Κατβωμάπων, αὖθις λέγει, ὶ 3 ὀὐχρηείαν καὶ Ἡ γάριν 
«εἰς τὸ µέσα Ἀ]9]νεω” ὧν Θὐδὲν ὅδι χρήσιμον χατ᾽ αὐτάς. Καὶ μἱὼ 
Ἠσ]᾽ οἰχεῖον ἐσ]᾽ ἁρμοτ]ον ἐδὲν εἶναι τὰ Φφαύλῳ Φηὰν ὂν τήτοις Κατὰ 
ὁ ζωυτὸ ὃ τὰ Ὦ ἀξείῳ λλλότειον ἐδὲν, τὰ δὲ Φαύλω ὐδὺν οἰκεῖόν δη 
ἕ ἐπάδὶ τὸ Ὦ, ἀγαθὸν, τὸ Ὁ, χαχόν ὅδιν αὐὴμ. ΤΠῶς ἓν Ἀποχναί πάλιν 
ὂν παντι (/ολίῳ Φυσικά ἰδία ὁ ἠθικῷ ράφων, “ ὡς οἰκέθμίθα πεὺς αὐτὲς 
« οὐθὺς ωόμΏμοι κ) τὸ µέρη ο τὸ ἔκί[ονα τὰ ἑαυτῤ, ὁν ὃ ὁ «Φρότω 
Περὶ Διχομοσύνης, - κ) τὸ Φηρία, Φιῶ,  συμμέτεως τῇ χρείᾳ Ἱ. ἐκγόνων 
6 κειῶῶς «σξὸς αὐτὰ, πλἰὼ Ὑ ἴχθύων αὐτὰ ὸ πὶ κυήαωτα πεέφεται 

“ ὁὶ αὐὴμ. ᾽Αλλ ἔτε αἰῶησς ὅοι οἷς μηδὲν αἰῶ ητὸν, ἔτε οἰκείωσις οἷς 
μηδὲν οἰκεῖον' ἡ }ὸ οἰκείωσις αἴῶησις ἔοικε τὰ οἰκείν ὁὁ ἀνήληψις εἶναι. 

ΙΥ. Καὶ τὸ δόγμα, τοῦτο τοῖς κυβκωτάτοις ἐπόμημόν ὅδι, καὶ Χρύσ- 
ππθ», εἰ κοὶ πολλὰ «οθὺς τοιὐαντον γέγροιφε, δῆλός ὅδι «σροστι- 

Α 7. τὸν Φαῦλον] δις Β, Ψεπεί. 1. ΝΠεζ. γυ]ρο, τῶν Φαύλω». 

Α. 8. εὐχρησίαν] Βίερῃ. εὐχαρισίαν πείοῖο ο ΠὈτϊίπε απ οοη]εέχυτα: πίγαπι Ἠπῖο Ίοοο αοοοπιπιοάα(ῖας Πε, ἁϊβι- 
οἷ]ε εβ αἆ Παάϊσαπάππα; αἆθο {απῖ ορᾳπα]ῖα πιοπιεπία. Ἐιϊάεπι γείετεπι τενοσατο ἀεριί Ἱεξίοπεπῃ, 
4 παπι εἴ οπΊπε» Ἠαδεπί ΠΌγί ποβτῖ, Α]ά. Βαΐ. Ἁγ]. Β. Β. Ψεπεί. τ. εί 2. εἰ ρτοραν]ὲ Μεν. 

Β. 2. Κατὰ ταυτὰ] Θὶο Ψεπεί. 1. Μετ. Ὑπ]ρο, Κατ αὐτά. 
Β. 5. ἰδία] Ἐοτίε, νὴ Δία, πέ Εεῖῆς, ε 
0.48. Καὶ τὸ δόγμα τοῦτο] Νουνί σαρῖ(ῖ ἹπΙΙαπα {θοῖ. Ἱ,ερεπάπτη Ργοείετεα, Καὶ τοῦτο τὸ δόγµα----. 

ἵ πε οοπίτατῖα,. Α:ε { Τ,εκ πΙΒΙ] α]ιιά εἴξ, ααλπι 
Ριεηίΐς τατῖο, Ιπνεπία ποδίς εβ Ἱεκ αως δαρίεη- 

{επι εα γείεί {Ἄοετε αυα; ἶ5 ]απῃ ρε {ε Ιρίε οανεί 
ας γίίας, 

ΧΠ. ΣΤΗοβε, ΟΠτγάρρυς αἷς, πἱρΗ] ε[ᾗε αἱ. 
πηλία γε ς ορῶς ε[ε. Οιοά ουπι ἵη ρτίπο Ώε 
Ἐεέχε Εαδίίς Ἠοτο ἀῑκιπεί, τυτίαπι αἲξ, εί να 
1η εἰ ϱγαέἰα”ι αἲ Ίπεά]α ῥετέίπεγε; αποταπι πα ]]απι 
{εουπάωπα Ἱρίος εῇ με]ε. ἸΤοίάεπι, Π{βΗ/ αἲ παί- 
47η αεεοΩποάα{ήΠ Π1Λ11 εΟΠΡΥΜΕΊΣ ε[]ε υἱ{{0/2, αῇο-- 
τε: σε ῥγοὐπάε πέβ] αἰζεππῃ α υἱγὸ Φοπο, ῥγάυο πί- 
1 αεεοπηγιοάαέεα [υρ [2ο αγ αη ε[[ε: εἶα 
ῥος ῥοπια [, ἠλιά πιαὔῃ. Όντ ετσο οὐέυπάϊς, ἵπ 
αμογῖς ΡΏγΊςο {δοτῇπῃ, ἵπ αιογίς εἰλίςο Πῦχο ἵπ- 

οι ]σβης, /αΗέπι ος αὖ γω ποβγο, ῥαγ//φιον εἰ [ῆ- 
Ζ0/ο7 φιισάαα {ΕΥ 105 πεεε[(1ιάίπε εοη//γ{ηρέό οπι 
ἵη Ρτίπιο είίαπα Ώο Γαία ΗΌτο {οίρας, ἐρ[α εἰίαηη 
ὀγμία αλ/ππαμίία ῥγο Ταίζοπε εογτπα α φίδι ῥΥΟΕΥΕ- 
αία [1έ φιαάαα ΓαηαγΙα(ε ἀευίποιγ: : ἀεπηὲς ῥή]-- 
εἶδειο, φιοΥ1Η [ορίων [εογ/σα αἰαπέπγ. Αθαὶ πεφυε 
{εηίις ε{, 81 πΙΠΙ] {εηάτασς ηεαιιε αοοοπηπποάα- 
{1ο αἆ παίµταπα, αὈί πΙΠΙ] Πέ αοοοπαπιοάαίωπα. Π]α 
επίπα γε αεοοπιπιοάα{ῖο νο {απαϊΠατῖία», πνε πε- 
οε(Πέιάο, {εηίας ιέίφιο εε εἶις οί [απηατίταίε 
ουί πεςε[Πεμάϊπε «οπ]απρίέυΓ. 

ΧΠΠ. Έτ ος ἀεοτείαπαι ρτἰπιατῖῖς Πξοτιπα ἆς- 
ογείίς οοπίεαιεπς εί, Ιάαιε ΟΠτγάρρις, «ἵαη-- 
αμλπι πιμ] οοηπίτα {οτἱρίετίε, οπιπίπο ὤππεῃ ἆε- 

ών ο 
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εν 
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Φέμῆμος τῷ, “ μήτε χοωίαν χοκίαρ, ἢ ἁμαρήαν αἱμαρήας ὠπρέχεσαν 

6 ναι μήτε δρετιὸ δρέῆς, Ἡ χαπόβ]ωσι χφτο)ώσως ὥς γὲ Φησν ὂν 
το τοίτῳ ΤΙεὶ Φύσως, “ Ὥασερ ᾧ Δί φθρσήκει σεμνύνεῶς ἐπ᾽ ὠυπ) ; κ. Ν ο » ον «ς Οι ΑΛΑ) ο ὅτε κ τὰ βίῳ καὶ μέγα Φρονἒν, κὸὶ, εἰ δὲῖ οὕτως εἰπέν, ὑψαυχᾶν κ 
χομαν, κο] μελαληγφᾶν, αξίως βιοιὼπ μµεγολιγοθίας ἅτω τοῖς ἆγα- 

« ουῖς πυᾶσι παεῦτα, «φθοσήκει, χατ 6ὔδὲν «πεθεχομύ]ῥοις ὑπὸ τὸ Διός” 

᾽Αλλ' αὐτὸ γε σάλιυ ὂν τῷ τρίτω Περὶ Διχαιοσιώης «φηῶν ὅτε, 
« δχομοσιώίω ἀναιροῦσιν οἱ τέλος ὑπυτέμλροι τὶὼ ἡδονίωώ οἱ δὲ μόνον 

« ἀγοιδὸν 5) λέοντες, 6ὐχ ἀναιροῦσω” ἔσ δὲ πινὴ κἩ) λέξω, ὁ Τάλα 
6 ὸ ἀγαδοῦ αὐτῆς Ἀπολειπομλύης, τέλης δὲ μὴ, Ἱ δὲ δὶ αὐτὸ αἱρεὴμ' 
« ὄντος καὶ τὸ καλᾶ, σωζοιμΆρ ἂν Ὁ διχοιοσιώίω, μεῖζον ἀγαθον Ἅπο- 

-Α λιπόήες τὸ χολὸν καὶ τὸ δίκαιον τ ἡδοῆς, ΑΛ επε µόνον τὸ χαλὸν 
αγαθό ὕδτν, ἁἱμαρτάνει μλὸ ὁ πὰὼ ἡδωίὼ ἀγαθον Ἀποφαίων, ἡτ]ου δὲ 
ς / ου Αι. κ Τη ου ο ἃ ω Ὁν Έωοδ Φ ὰ / ίω ἁμαρτώνει τὸ καὶ τέλος αὐτὶὼ ποιῶντος ἀναιρὲ }ὸ ὁδ Ἡ' δικοιοσιώίω, 
2 ο ου ε ο» λ 2 ς 

ἐκένος δὲ σώζει; κο κ τῶτον ἡ χονωνία Φροῦδός ὅοι κο Ἀπολωλεν, ὁ 
δὲ χεησύτητι καὶ Φιλανθρωπίᾳ χώρου δίδωσν. Ἔπ τὸ μῖῤ λέγειν αὐ- 

3 ου 9/ 2 λ 2 ροής 

τὸν ὂν τῷ Τεθὶ τὸ Διὸς, - αὔξεῶαι τὸς ὀρετὰς, καὶ Ἀλ[θοαίνεν, αφ- 
/ 2 ᾿ / π ον 2 / 

μι, μὴ δόξω τό ὀνομάτων οπιλαμ{άνεῷ αἱ καϊτοι πικεῶς ὃν τῷ λύει 

.6. ὡς γέ] Τιερεπάαπι, ὅς γύ οαπα Με». εἰ Ῥεϊῆς, 
. ἔπ᾽ αὐτῷ] Με». φ᾽ ἑαντῷ. 

6 

7 
.δ. ὑψαυχεῖ] ὑψαυχενεῖν, Ὑεπαῖ. 1. 
.6. αὐτῆς ἀπολεηπομένης] 8ὶο Β. Ψεπεί. 1. εἰ ο. α {εοππάα πιαπα. Τη Ῥοβετίοτε νους οοπ{επ/{ Ῥ, 
7 ” 

4 
4 

ΩΩᾳ 

οσο «ὄντος] Βὶο Τη8ΤΡΟ Ὑεποί. 2, Ὑμ]σο, ὄντων. Ὑεηεί, 1. ὄντως, Ἠἱά. Ῥ. 1949, Ὁ, 
.4. δὲ σώζει] δὲ αἀάϊταπι εχ Ἑ. Ἑ,, Ὑεπαί, 1. ΜεΖ. 
.4- ὁ δε] Βιο ἸαίΠί {επίεπίτα Ἰοεῖ, εἰ αβεππίατ ρατίτα Ηδτῖ, Ἑ. Ψεπεῖ, 1. ὁ δή. Με. ὅτος δέ. Ὑπ]ρο, ᾧ δή. 
»5- Ἔτι τὸ 2] τὸ τεοερίατη α Β. Ε.. Βαΐ. Χγ]. Ὑπ]σο, τῷ. 

4 

αυ ο ϱὴ 

Ρτε]επάϊέατ ρτοδαν]ῇε: Άίεφιο υἱέίεηι υἱ{έο πα] 15 
ε[ζε, πεφιε ῥεεεαέ πα ῥεεεαίο Πεφιο ὉἰγΜίεηη υἱγ11-- 
{ὴ) πέεφμε βεγ]εξίωηι Ὁ λλροπε βεγ/εξῖο ο/πείο ῥγα/[βαγο. 
Αάεοφιε ἴη έεγο Ί}ε Ναέιγα Πθτο Ιπαιῖε, δὲ οἱ- 
{ αἴλς εαµ[ία ουἱ ἠέεραί [ε[ε ε[[2Υγε αε ιάσπίῇοε 
4ε [1/0 [2πΗΐγε εἰ Ἰοφιὲ : εοπεε[]α ϱ/) ευη οπηπίδς δο- 
πὲς εαάενι ϱ)ογ]αΗἱον εἶὔη μία {η γε α 7ουε [μβεγεη- 
ηγ. Ἐπίπινετο Ἰάεπι {εγῖο Ώε Τα Πρτο ἁἷ- 
ες, Τωήείαπι αὖὐ 11 εκ[ὐπάέ, φαί υοἰμβίαίεη ῥγο 
ὧπε ῥαδεαΗ; φμί ἀμπίακαί ῥοηη ε[]ε ἀἰεαμί, Π1Ρ{} 
οἱ ποεεγε. Ν ετθα [απί ως: Ρογέα[[ε επέπι {ῇ υοἱιῤ-- 
111 ῥοε γε[ίηφιαηµον ε{ εα;ῃ δοιὔη, Πο {απιεν ᾗ- 

πέηη, [εὰ ϱ ΕΟΓ 1ΕΙΕΥΟ φ1μς ῥεΥ [ε εχρείεμάα [ή 
εἰ ῥιίεβγα ἐπεο]ωπαίς ποδίς εγήά [η/]ή1έαν επι ῥοπε[- 
ἠωέεηα εί 19, υοὐμβίαίε Πια]ογα ῥοπα, ΥΡΙΙΠΕάΤΜΩ. Α: 
γετο { ιά (λπέαπαι Ῥοπιπῃ ε{, αιιοά Ποπεβιπα ας 
{ωαρίε παίυτα Ιαυάαδί]ε Πε: Ῥεεσαί αι γο]υρίαίεπι 
Ῥοπιπα αρρε]]αῖ, παῖπιθ {ΠΠΕΠ «ο Ρεςςαῖ, αμ! είπα 
{ε]ιοϊ(αίεπα ἵη ϱ2 {αταῖς, οσα Πὶς ]α{ξέίαπα 20ο]ελε, 
1]]ε {ετνεί: εἰ Ἠα]ας {επίεηίία {[οε[είαίεπα ν]έαε Ἱι- 
τΙΣΠΣΕ ρετίπλας, Ί]]ε Ῥοπί(λί εἰ Ἠιππαπ]αςϊ ]οομπα 
τεἠπαυαί. ]ὅπι αιοά ἵπ Πρτο Ώε Ίονε αἷε, υἱγε- 
{ες α1βΕΥΙ αίφιε ῥεγσεγε, οπαΙξίο; πε νοςαρι]α ν]- 
ἆελί «Ἄαἴρετε: αυαπαιαπα ἴ]]ε αιάεπι Ίος ἵπ ρε- 
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Ν ἃ » ω ᾿ ω τπότω καὶ Πλάπωνα καὶ τὰς ἄλλες τὸ Χρυήππε δοχνωτο. Ἐπωαμνᾶν τ 

δὲ μὴ πᾶν τὸ «πρατόμλμον χατ᾽ δρετιὼ, κελάίων, ἐμφανει πνὰ αἵν 
κατορ)ωμάτων α]αφορφν λέγει ὃ ἅτως ὂν τῷ Περὶ τᾶ Διὸς, ὁ Ἔρων 
« ὸ κἩ τὶς ρετὼς ὄύ]ων, οἰκξίόν ζὸι τὰ πεοενεχθέήζι κ) πότων οἷον, ἂν- 
« ἀρείως τὸν δάκπυλον ὀκτέναι, καὶ ἐγκρατῶς Ἅππογέῶ-αι δυφανατώσης 
ὅ 2ραὸς, καὶ ἀπροή]ώτως ἀκῆσαι τᾷ τὰ τρία τέοσαρο μὴ ἔἶνοι τελέως' 
«τα ἐμφανει ψυχρίαν ὁ αἱ τἴύ τοιάτων Επωρῶν να ἐγχειρῶν καὶ 
ὅ ἐγκωμιάζων Ὅμοια οἳ ερηται τούτοις ὂν τῷ τρίτῳ Περὶ Θεῶν' 
ὅ Ἔπ ολ οἶμαι Φιᾶ, “' τοὺς ἐπαίες λλλοτριώσεῷ αι κατὼ. τὰ τοι- 
ὅ αὗτα τἴδ συµβαυόντων ἀπ᾿ Ὑρετῆς, οἷον δυΦανατώσης γροὸς Ὑπο- 

αἐ9 ο, κο) καρτερῖσαι µύας διγµὀν. Τα ον ὁδά ἄλλον κατ-- 

ἥφορον «οερεμλῤει τἴ αὑτᾶ δογμάτων; Εἰ ολ) ψυχρός ὕδη ὁ τοῦτο 
ἐπαμῶν, πολλά ἆπωυ Ψυχρότερος ὁ τούτων ἕκασον ἂν κατόβ)ωµα, κοὶ 
μέγα καὶ µέγεω ἕναι π]έμλμος εἰ φλὸ ἴσον ὕδι τὸ ἀνθρείως δηγμα, 
μύμς ἐνεγκᾶν, καὶ τὸ σωφρόνως Ἀποφέῶαι τῆς γραὸς, Φδδὲν, οἵμαι, 
α[οιφέρει Ὑ. απουδαῖον Ὑπὸ τάτων ἢ ἀπ᾿ ὀκένων ἐπανέῶ αι. Ἔπι πούιω 
ἐν ὢ δευτέρῳ Περὶ Φιλίας, διδάσκων ὡς, - 6ὔχ οι πᾶσι δὲῖ τοῖς ἆμαρ- 
« τήµασι τὰς Φιλίας διαλύεὼς, ταύταις κέχρη)) ταῖς λέξεσιν “Προσήκά 

4. ὄντων, οἰκεῖον ἔφι] Ί.ερο, ὄντων οἰκείων, ἔὶ τ.π. κ.Τ. Ε. 
Ε. 6. τοῦ τὰ τρία----ἐμφαίνει] Ῥοτίε, τοῦ τὰ τρία τέσσαρα εἶναι τελέως τίνα ἔμφαίνει----. 
Α.. 6. ὧν κατόρ)ωμα] ἂν ἀε]επάωτα: πιοπαϊΐ εί Με. 
Α.. 7. τὸ ἀνδρείως] Βἱο Ἑ. Ψεπεί. 1.2. Ὑπ]ρο, τῷ ἀνδρείῳ. Ἑ,. Ῥ. τῷ ἀνδρίω,, Βαπί νε] ας, 4πσ ἀεβάετεπα ; τί 

Ίοσυπα 1{ {ετο {αρρ]επάνπα οεη{εᾶπα: εἶ }ὸ ἴσον ἐγὶ ασῶν κατόρρωµα παντὶ κατορλώµατι, τῷ µεγίτω κατορθώ- 
μα] ἴσον ἔγωι τὸ ὠνδρείως δῦγμα µυίας ἔνεγκεῖν κα) τὸ σωφρόνως ἀποοχέδαι ἡ γραός κα Μδὶν, οἶμαν, Ἀ]οιφέρει----. 

΄ 

πετε Β]αΐοηπεπι αιοίᾳιε αοτῖέετ πιοτάςεε. βεὰ αὈί 
να]τ πο οππία Ἰαμάαγί φις [εομπάμηι υ(γ{μίεπη 
αραπίαγ, οεηπάϊε {Πε αιοάἆαπι τεξτε {αάχοτιπῃ, {ει 
ἑαἰογέβοιαίο, ἀλετίπιεῃπ. βίο αυίεπι Ἰοᾳυΐέω: 
Λίαι εἶὔη {πί Γαέ]α [μα εµίφιε μμ μέ 
εὐγιῶη φωσάαπι ῥγο/απέίογα αἰ. ΛΝπΗΥΙΗ επέπα 
Γρεδῆ, οι ἰαιάσπάωπι αἰίφμεπι οἱ ῥγαάἱεαπάμπι 
Αβίας φµία ἀἰρίδωη Γογέ2γ εχίεπά:[1εί, μέ «ὖπ- 
{ΙΠεΠ{ΕΥ αὐ/]πμέ[]εέ α υεία ππογίδηπάσ, αί ῥα- 
{{ρπίεγ αµάἑυ{[]εί ἀἰεεπίει ἐγ]α ΟἩ οΗΙΠΟ ε[[ε φιια- 
{μο. Ἡοτιπα ϱεππαηα {απί, ας ἵη {ετῖο Ώε 
Ώιι Ἠοτο {ο δίε: Ῥγαίεγεα εἰἶαι αγδίγοΥ, ἵπ- 
ας, απέπος ο[/εη/[μγος Ἰαιΐες ῥ/μποάέ α υἱγέμίε 

Λγο(εξΙαγώ αξτίοαμη, { φιῖς α πογἱῥωμάα υείμία 
αὐ/{πµί[]εί, αμ! ΟΥ 1ηµ[ες ῥεγι[εί. ΌΏιεπι 
ΡΓΦίετελ τερτε]εηίοίεπι ΟἨτγ{αρρ! ρ]αςΙζογιπῃ Γ6- 
ατεππις υ]ίτα {ρίαπι Οτγαρριπιὸ Θἱ επῖπι Π-- 
ρἰάις είξ, αιἱ πας Ἰαμάεί, ππω]έο υάαιε ἐπιριάϊ- 
ο: εί, ααϊ υπιπιαιοάαὰε Ἠογαπι Ρτο Ῥεπείαέτο, 
ΠΠΑΡΠΟ, Πηαχίπιο ]μάίσατ. απι { οπιπία Ῥεπείαέϊα 
{απί αοια]ία, εγῖξ πιακίπιο Ῥεπε[αέχο αεαια]ε, {οί- 
Ώεεγ πια{σα πιογ[απα {εττε, ἵξεπιαμε {επαιρεΓαηίει α 
γειι]α αὐβίπετε; πεαιε ἀῑβετεί, Ρίο, ααἱάφμαπα 
οὗ υιτῖς νίτυπι Ῥοηυπῃ ]αιάε. Βταίετεα ἵπ {εου-- 
4ο Ώε Απιϊοϊεία ἆοοεῃς Λο ε]/υῖ ῥεεεα{ εγ6ο 
αππἰςέέας ε[[ε 4ἱ/ο]υεπάα», Ίπεο ροίαῖϊ νεινα: Όμα- 

υπ νννο; κά : . 

Αρρόφιος : 



λος, ος 

μπορώ ὃς 

5 ο ας.- 

ο ορ μι να ο ο 

ων τ- τὰ 
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ὁ ὸ τὸ μῇῥ ὅλως Φδαπέμπεῶαι, τὸ δὲ μικρό ὀπισροφῆς τυγγάνειν, 

« τὸ δὲ καὶ ο) μάζω, τὰ δὲ ὅλως α]αλύσεως αἰξβῶ-αι” Ὁ δὲ τότε 

μᾶζον ζδυ, ὂν τὰ ντα φησιν ὅτ, “ τοῖς μῥ οὖᾗι σλέον, τοῖς ο ἐπ᾽ 

« ἔλατ]ον συμθαλΏμΏην ὧσε τὴς μλὺ μλλον, τὰς δὲ ἡτον Φίλες ) 

« ο)3ὶ πσολὺ δὲ τῆς τοιαύτης «δαλλα γῆς γενοµβῤης, οἱ μλὺ τοσαύτης, οἱ 

κ δὲ τοσαύτης γώοται Φιλίας ἄξιοι καὶ οἱ μὴν Όπι τοσᾶτον πρεως καὶ 

« Ὁ ὁμοίων καταζιωΦήσοτα.. Τί 3 ἆλλο «εποίηκεν ὂν τότοις, ἢ κο 

τώτων µεγάλας Ἀ]οφορὼς Ἀπολέλοιπε; Καὶ μἱὼ ὀν τῷ Περὶ Καλᾶ, 

αὺς Ἀπόδειξι, “ τὰ µόνον τὸ χφλὸν ἀγαθὸν ἔ), τοιούτις λόγοι κά- 

χθητω/ - Τὸ ἀγαδὸ, αἱρετό' τὸ σι αἱρετὸν, Ἂρεσόν᾽ τὸ ο] Ἀρεοὸν, 

« ἐπαμετόν τὸ οἳ ἐπαιετὸν, καλόν Καὶ σάλη, "Τὸ ἆλαδο, χοιρτόν' 

τὸ δὲ «αρτὸν, σεµνόν τὸ δὲ σεµνὸν, καλόν. Οὗτο σι οἱ λόγοι μάκον”) 

«εὺς κενο. Εἴτε φλ) πσῶν ἀγαθὸν ἐπαινετόν ὕδη, καὶ τὸ σωφρόνως 
2 ου 3 Ἀ ος ο ᾽ Ν 2/ Ν »/ 

ἀπέχεθαι της γραὺς ἐπαινετον ἂν εἰ ᾶν ἆγαθον, τε σεµνὸν,' οὔτε 
κο. ς 2 ’ »/ ᾿ 

Ῥ λαρτὸ, 2λλ’ οἴχεται ὁ λόγος. Ίσως 9 οἷόν τε τὸ μῥ ἄλλες Ἀπὸ 
3 ο . η 9 θὰ ον Χ 

τοιούτων ἐπαυέῶν, Ψυχρὸν εἶναι τὸ σ αὐτὸν ὦπι τοῖς τοιᾶτοις χαίρευ καὶ 
/ Ἶ / 

σεμνιύεῶα], μὴ χαζαγέλασον. 
ιδ’. Πολλα χᾶ Ὦ τοῶτός ὅδη ἐν ὃ ζαῑς πεὸς ἑτέρης ἀντιλογίαις, ἥχισοι 

5. ὅλως διαλύσεως] Ι,εσεπάιπῃ, ὅμως διαλύσεως. 
δ. γενοµένης---τοσαύτης] 8ἱο Ἑ. ΡΓβείετεἈ τοσαύτης εβ α Με. Ὑπ]ρο, γινοµένης' οἱ Ὦὲ 2 τοναύτης, 

» 1. ἐπὶ τοσοῦτον πίσεως] Ι,εσεπάωπα σπα Μες. ἐπὺ τοσοῦτον, οἱ δὲ ἐπὶ τοσοῦτον «πίσεως----. 
.9. ἐπαινετὸν ὧν εἴη' σᾶν] Οοττϊρεπάιαπι οσπι Λήεσ, ἐπαινετὸν ἄν εἴη' ἡ σᾶν----. 

. β, 

κα. 
Ἴσως γὰρ οἷόν τε] Ί.ερο, Πῶς }ὸ οἷόν τε. Μει. Ἴσως }ὸ οἴωται. Ἐεῖῆς, Ἴσως γὰρ οἵεταν, 
ᾗ τοιῶτός] [,εσεπάνπι οµπι Με. ῥὸ ὂν τοιῶτός----, Ὀσσοσα 

4απη επΙγη οΙΜΙΠΟ [ὴέ ᾱ[ρηιμ]αμάα, αἰία ἠευίέεΥ εα]- 
{ἱραπάα, αἶία σγαυἰμε, αἰία 1ΐεπι [ιά υεπία {αγέη 
ἀἱσπα ἀπεεπάα. Ἐτ, αιοά πια]ας, εοἀεπι ἵπ Πθτο 
αἲε, μία αλ πιαρίς, αἰδίς 7ηΐπΗς µία, {40 
εἰἶαπῃ αὐος αλίε πασίς ΗΥ1ήίυς ε[[ε αὐπίεος, αέφιε 
ῥαπε αἰνεγ[ίαίεῃ Ἰαΐε ῥαίεγε; ει ο) αἰέμτηῃ αηί-- 
οὐδέα Ἠεγεαμ{Υ σγαάωηη, ᾖάεί, αἰλαγήφμε {4 σεπς 
σετ. Ονίά, αωείο, Ἠϊ ἀῑοεπάϊς α]ιά εβεεῖε, 
Ύυβπ αὐοά Ἠατυπα Γεγαπῃ ππαρηα ἀἰ[ογίπιίπα ἆε- 
πιοηβτανϊτὃ Οµπείίαπα ἵπ Ἠθτο Ώε Ἠοπεβο, αέ 
ενίποετεί 1 {οἰάπῃ ααοά Ἠοπείχαπῃ είὲ, εΠε Ῥοπυπῃ, 
τρις μίας εβ ταειοπῖδις: «Ομοά δοπµση, ἰὰ εχ)ε- 
{επάμη ε{: φιιοά εχρείεπάµη 14 ῥίαεεί; ζμοά ῥία- 

εί, Ἰάαδι]ε ε/: φιρᾷ ᾖαιάαδε]ε, 4 ϱ/ ῥοπε/ιοη. 
Έτ τυτίαπ.: Βοπιώῃ Φφιρά εῇβ, ἱ αά[εγί σαιάζα ; 
Φμοά {αΐε εῇ, 1 ῥοπογαδί]ε αίφμε ῥος ῥοΥγο ῥοπε[- 
ἔω ϱ{ῇ. απ νετο τατῖοηπε οαπι Πξο ράρηαητ. 
Ῥίνε εηῖπι οπωπε Ῥοπάπῃ ἸαμάαΌι]ε οί, βεί υξ ολί{ε 
4 γειυ]α αὐ{ππετο Ἰαμάεπα πιετεαέυΓ: νε ποη Ἰαιι- 
ἁαδὈί]ε ε{ε, ]απα ποπ οπΊΠε Ῥοπιπα Ποποταδί]ε εί σαιι- 
ἀϊο αβπεῖεῃς ετῖε, αίαιε {πο αξχαπα Εαετίς ἆε Πας 
τα(ίοπθ. Ὁιοπιοάο επίπι Πετὶ ροῖείε, μέ Ἱπερέιπι 
Πε αἰὶος {α]επι οὗ τεπι Ἰαμάατε:, ἱρίαπα α[ἴαιεπη {α]1 
{ιο {βέτο ραιιάετε εί ρ]οτίατί τἱάϊοι]απι ποπ Πί ὃ 

ΧΙΝ. αι αυίεπι (36 εβ ΟἨτγβρρις: εἰ 
αιαηάο «οπίτα αἰίος ἀέρωίας, πε αιἱὰ 151 οοπίτα- 



1όο Ππλονγταρπχογ 

Φρονήζει πᾷ μηδὲν εἰπεῖν ὀναντον ἑωυτῷ κοὶ ω]άφωνο. Ἐν γοιῶ τοῖς 
Περὶ τὸ Προτεέπεῶ αι, τὰ Πλάτωνος οπιλαμεανόμβμος, λέγοντος ὅτι, 

ἅ τῷ μηδὲ µαθύπ μησ] οισιμηῤῳ ἕν, λυστελέ μὴ ἕῆν, Φῦτ' ἔρηκε 
κ λέξν. -Ὁ }ὸ ποῖτος λόγος καὶ ἑαυτῷ µάχετωι, κοὶ ἥχισά δι 
«ς / ο) κ / κ λα ορ ι ἁ ὁ «φθοτοεή]κός. Πρώτον }ὸ «οδαδεικνύων ὅτι κράτςυν ἡμῶ ὅδι τὸ μὴ 
ὅ ἕῆν, καὶ τρόπον πνὼ δὐποῦγήσκ4ν αἰξιῶν, «οθὺς ἕτερο ππνα μᾶλλον ἡμᾶς 
ὁ «φειζέψε”) Ἡ τὸ Φιλοσοφὲν' οὐ 9λύ οι μὴ ζῶντα Φιλοσοφέν, Φύδὲ 

ϕ οσο «ι κ ων 
μιιὸ πολεὸ χρόνον ὀλιζήσαντα Χομιῶς καὶ ἀπείεως, Φρόνιμον νέῶς 

κ) «φθθελδὼν δὲ Φησν ὃτ, -ὶ τοῖς Φαύλοις χο θἠκἁ μᾶῤειν ὂν τῷ Ὅν"' 

εἶτα κ λέξω, Πρῶτον γ9 ἡ Ὀρετὴ Ψιλῶς Θὐδν ὅοι «οεὺς τὸ ἕῇν 

ὅ ἡμᾶς, ἔτω οἳ ἐσ' ἡ κχοχία Φὐδὲ οι «σθὺς τὸ δὲν ἡμᾶς ἀπιέναι., 

Καὶ μὼ ἐχ ἕτεροι δὲ βἱολία δειλῆσω, τὸ Χρυήππε τὼ «σεὸς αὑτὸν 
ἐνδεικνυμ]ῤες μάχίω Σλλ ἐν αὐτοῖς τότοις πό τῇ ᾿Αντῶ ένας ἐπαινῶν. 
«φθοφέρεται τὸ, Δεν κτᾶφα νοιῦ ἢ βρόχο κοὶ τῇ Τυρταία, τὸ, 

Πρν δρετης φσελάσαι τέρµασυ,.ἢ φαν 

καϊτοι ἡ ταῦτα [βούλεται δηλοιῶ ἄλλο, πολἰὼ ὅτπ τὸ μὴ ἕῃν, λυστε- 
λέρερόν ὅοι τῇ ἕῃν τοῖς χαχοῖς κ) ἀνοήτοισ» ΤΠοτὲ δὲ τὸν Θέογνι ἐπαν- 
ορθούµᾶρος, Οὐκ έδει, Φηῶν, εἰπἒν, | 

Χρὴ σσενίην φιύγωτα" 

μᾶλλον δὲ, . 

- 

Ἐ. 2. οὐδὲ μὸν] Ίπιπιο, οὐδὲ µή. 

{6 μὲ υἰυαπιμς; αἰφμε ία υΠ ο βίας πΡΗ] εο Γ αεί αἱ 
ἄἰ[εεάεγοε ἀεδεαπω. ΊἈεαμε νετο πεοεῄε εβ αἶῑον 
Ἠῦτος ενο]νετε, ε αα]οις οεπάαπιις φον 

6- 

τῖαπα εί καν τη Ρτοίεταῖ, ΠΙΒΙ] Ἠαδεί ρεπῇ. 
Ναπι ἵπ Ἠρτο Ώε Ἐχ]λοτίαπάο, Βἱαΐοπεπι τερτε- 
Ἠεπάεης, αυἱ ἀῑκίπεε, Ε{ φιί πεφµε ἀἰαίεί[εί πεφιε 
/οέγεέ υἱυεγεν μάίε Ε[Ιε πο υένεγε, Ἠὶ5 νοείῖθι ]ο- 
ααϊεωτ: σε ογαξίο εἳ [ζει ἔρ[α ῥησπαί, εἰ ππίπε 
βεγέέπεί αἱ εκβογἰαοπε. ΒγΤΙΙΜΠΙ επ Φα οδἰ- 
{εΥ ο/επάεης ορ ποδίς ε[]ε ποπ υίνεγεν 4ε Φ10- 
ἀα/πηισάο ΙΟΥΣ Γμύεης, αά αἶία φιικά αγ πο 1ΠαΡ15 ἐκ- 
οἰίαδί, φµαπι αὖἆ ϱΡ]ο/οβῥαπάιωῃ. Ναι πεφπε β)ί- 
Ἰο/ορῥαγί ῥοίε( φμί ποη υἱυέΣ πεφµε ῥγμάεης Τεί 
απΦιαη, Φ1 Πο ΗΕ {εηβογίς Γπα]ε εἰ ἠπβεγίε 
υ{νεπάο ῥγοάμκεγΗ. Ῥτορτεβις ἀεπᾶς, πια φμο- 
Φε, αἴε, εοπυεπἰγε, 14.{π υΙ{α ΠΙάπεΩΠέ: ἔαπα Ώσες αἆ 
γείδυπι: Εγέπμμπι επίπῃ υἱγέης πειάα ΠΡΙ] Γαεἰ{ αά 

ΠΌΙ τερισπατε: {εὰ ΙΠ Πἱ5 1ρῇ5 αἰαιαπάο Απ 
ηῖς 1]]ιά «ἶέαπς «οἱ]αυάας, αἱ ἀῑκεταῖ, «4 Πιεπίεπη 
βαταπάαπι, αμέ αφμεωα; εἴ Ἱ]]ιά Τγτίαὶ, 

ει Ρετ υἱτίωίεπι γίνετε, Άνε πιοτῖ. 

Οιῖά αμίεπι Ίνας α]ιά νο]απέ οβεπάετε, «παπι 
πποτίεπα γἴτα με]οτεπι εΠε πια]ῖ εἴ Εατιῖςὸ ΑΙ- 
μας εἴίαπι ΄ΤΠεορπίάεπα «οΓτίρεῃδ; Αῑξ εΙΠΙ ΠΟΠ 
εὐιΙΠε ἀϊσετε, 

Όι ραυρετίαίεπι Εαρῖα :-------- 

{6 ἴεα; 



κο. 
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Χρὴ κακίαων Φφεύγοντοι, 6 ἐ6 βα9υκήτεαω ποόντον 
Ῥμπ]είν, κὁ πετρων, Κύρε, κωτ᾽ ἠλιθώτων. 

πο4ο Τί ὦω ἄλλο δόξειεν ἂν ποιῶν ἢ ταυτὰ. σεογμαζα κο) δὀγµατα. 7αρεγ- 

ο  µμ-.. 

γροφευ αὐτὸς, ἑτέεων δὲ γραφόντων οξαλέίφεω; Πλάτωνι μὸ ἐγχα- 

λῶν ὅτι τᾶ κοχκῶς ἕῆν καὶ ἀμα Φώς τὸ μὴ ἕν Ἀποδείκνυσι λυστελέρερον, 
Θεόγνιδι δὲ συμθηλόύων χατακρημνίζειν κοὶ χαταπονήζευ ἑαυτὸν ὑπὲρ 

πᾷ Φυγεν Ὁ χοκίαν. ᾿Ανπῶένη μὺ 3 ἐπαιῶν ὅτι τὰς μὴ νοῦν ἔχονᾶς 

εἰς βρόλον σιωήλαμυεν, αὐτὸς ἔψελυ, εἰπόντα μηδὲν 5) τὼ χοράαν 
(Φθὺς τὸ ἐκ τῇ ἕν ἡμᾶς ἀπαλλάτιεω. 

6. Ἐν δὲ τοῖς «οεὸς αὐτὸν Πλάτωνα Περὶ Διχφιοσμώης θὐθὺς ὁξ 
δοχῆς ὀνάλλεται τῷ «δι εῶν λόγῳ, καί Φησν, . Βτ 9 ὥς Ἀποτρέπ9ν 
«τὸ Ἀπὸ «ἴδ 9εῶν Φόθῳ τῆς αδικίας τὸν Κέφαλον, «ὐθιάσλητόν τ΄ Έ)), 

6 γα «σεὸς τοιύανήον οξάγοντα πολλὴς «Φθισπισμὸὺς καὶ “ο ονότηᾶς 

 ἀνηπιβέσας τὸν «δι Ὁἵό πο τὸ Φεβ χολάσεων λόγο, ὡς Φῦδὲν λ]ο-- 

« φέροντα τῆς ᾿ Ακκᾶς καὶ τῆς ᾽Αλϕιῶς, ὃὶ ὧν τὰ παιδάρχα τὸ χαχο- 

6 αφολᾶν αἱ γωμαῖκες ἀνείργησω. Οὕτω δὲ αλ]ασύρος τὰ τὸ Γλάτωνος, 
ἐπαινᾶ πάλιν ὂψ ἄλλοις  «φεοφέρεται τὸ τὸ Εὐριπίδῃ ζωυτι πολλάκις, 

ἀλλ έσω, εἴ τι ἐγγελῶ λόγω, 
Ζεὺς, κα «Φεοὶ [βρότεια λεύοσοντες παού9η” 

Α.6. αὐτὸς ἔψεγεν] Ἱ.ερο, αὐτὸν ἔψεγεν. 
Β,2. εὐδιαθλητόν----περισπασμοὺς] Γτα οοπβΙ(μεπάας Ἰοσμβ, εὐδιάσλητόν τ' εἶναι σρὸς τοὐναή]ίον, εἰσώγοντα πολλοὺς πε- 

εισπασμοὺς----. 
Ῥ. 6. τὰ τοῦ Πλάτωνος] τὰ αἀάϊέαπη εκ Ἑ. Ψεπεί. 1, 

Όιϊ ντὔατα 6αρῖαν, γε] ΓΑ] ἴε 1η πιατῖς απάᾳς, Ώε Πωβεία Παεῖπι ἱπία]ίαε ταοῃί ἃε Ώεο, αἰίαια 
Όστπε, γε] α {εορυ]ῖ ἀε]ίοε ρταροϊρίίεπη. πο” γεζε πεί Ι)εογΗήι αὖ {π]ι/έία (βῥαίωῃ ᾱε- 

Έτροπε αι 2φετε ν]άεεατ, Ύυαπι Ώσες εαάεπι ἆθ- 
ετεία 1ρίε {αΐς Ιπίοτίδετε Πδτίς, αἰῑῖς αωίεπι {οτ-- 
Ῥεπείρις εχριηφετεὺ ουπι Ε]αἴοπῖ γἱείο γετίας, 
αυοά ἵ6 ῥγ/ίατε πογίεηι ππαί εἰ {πεί υἱέα ο{- 
τεπάαι; ᾿ΓΠεορπϊάεπι ρτορεί, αἱ «οπ/{α]ῖς μέ ᾖ- 
Εἰεπάισ πα 11 εαµ/α αἰιφμὲς {ε ῥγασειριεί αμί {η 
Ίπαγε Αεπιεγραί. Απμεηεπι επίπη ]αμάαης, αἱ 
πιεηεῖς Ίπορες αἆ ΠΗρεπάϊωπα τεάϊρις, {ε ἱρίε γῖει- 
Ρετανῖε, πΙΠΙ] ἀῑςεπς γἱτο[αίεπι αἆ (αδευπάαπι 
αρετε πηοΓίεπῃ. 
ΧΥ. Οείετιπ 1π ΗἨδτι αἀνετίας Ῥ]αίοηεπι 

νο, Υ. 

ΤΕΥΥΕΥΕ; εί γα{ἱσπεπη Άαπε ε[ε εκβο/έαη εαἰηή{ε, 
εἰ ἐπ αἰωργ/[αρη ῥαγέεηα 11111 αὐάμεεγε γευι]βοπέδης, 
ἄε πα ΟΕΕΊΥΥΕΥΕ ῥγοδαδίία φε [ΕΥΥΙΟΠΕΤΗ 4ε ῥα- 
πὲς αξυίηίζας {γγοραπάίν Ιήῤμσπεπίν /1]επιφιο Γαεί- 
ὤπέ «4εεσμέ εί 4ἱῤῥΙΙομή, φιιάγµή [οΥΙάΙπε ῥιογ ος 
πήγες α 7πά]0 ο{ἱο Δείργγεμί. ὨἨος Πιοάο εκασί(λ- 
έαπι Ρ]αίοπεπι, αΏδί τωτίαπι Ἰαυάαε, εί Ἱας Εατί- 
Ρἰάελ αἰἰᾳιαοίίες ρτοάμοίέ ; 

Ρεὰ εβ, (πιεί νετρα αἰῖααῖς Ἡσρο τἱάσαί, 
Ταρίτες, ἀῑῑαπε, βιέτα ααὶ πιοτίαωτη 
γτάεπί : 



ιός πο  Ἁ κα κΚ οΎγ 

καὶ ὁμοίως ὃν τῷ «Φθότω Περὶ Διχαιοσιύης, τὰ Ἡσόδεα ταυτι (ῶ69- ο 

ενεγχόµομος, 
Ταάσιω ο, Σρανόλεν μέγ᾽ ἐπήλασε πημα ΓΚρονίων, 3 ᾿ 
Λιμὸν ὁμου κα) λοιμόν" ἀποφο νύθεσι δὲ λαοί" | | 

 ζὔτα, Φιὰ, - τὰς γεὺς ποιᾶν, ὅπως Ὑ. πονηρῶν κολαζομδῥων, οἱ λοιποί 

: «δρδά[μααι τέτοις χθώμδμαι, ἡτ]ον Φρεψρώα τοιβτόν πι ποιᾶν., Πάλο 
ἐν ὰ τοῖς Περ Δικαιοσύνης ποόπὼν ὃ αρ, « πὴς τάγα»ον, δλλὰ μὰ τέλος 

« πλεμδῤες Ἡ' ἡδυνὴν, ἐδέχε). σωζν καὶ Ὁ. δικαιοσύνην,,. γεὶς τῶτο, κὉ λέξιν 
εἴρηχε, ΄ Τάλαι 3ὸ ἀγαθα αὐτῆς πάω, τέλες ὃ μὴ, τ ον δὲ αὐ- 

ὁ ἡν αἱρεῦς οὖος κ) τὰ καλᾶ, σώζοιμΏρ ἂν Ἱ δικασύνην, μεῖζον αἷαθὸν ϱ 
ὕ Ἀπολιπού]ες τὸ καλὸν κὶ τὸ δίκαιον τ' ἡδυῆς Ταῦτα Ὦ εν τώτοις αἳδὶ 
τῆς ἡδοῆς. Ἐν δὲ τοῖς «δι Πλάτωνα, καηφορῶν αυτ δωκῶντος ἀγαθὸν 
Ἀπολιπεν τ ὑγείαν, - Οὐ μόνον τ δικασύην,᾿ Φιν, «λλλὰ λ ο ἳ μεία- 

ἄ λοψυχίαν ἀναιρξῶς, ὶ Ὢ σωφεοσύνην, ὢ τὰς ἄλλας Ὀεέιὲς οἵπασας, ἂν 
« τὴ ἡδονὼ, ἢ τὺ ὑίαν, ηπ ν ἄλλων, ὃ μὴ καλόν ὅου, ἀγαθὸν 

κ. Ἀπολείπωμὸρ. ΛΑ Ὦ ἆω ῥήέω ὑπὲρ Πλάτωνος, ἐν ἀλλοίς. νγραάαι 

«σθὸς αὐτόν. Ἐαῦλα 4 ἡ μάχη καταφανής ὕσιν, ὅπε ὁρ, ἂν μη σε | 

καλΏ τς ὑποθῆται καὶ Ὁ ἡδοίὼ ἀγαθον εἶνοι, σωζεῶς δικαιοσύνίω λέ- 

γωτος ὅπε ὃ πάλιν, τοὺς μὴ µόνον τὸ καλὸν Ἀπολιπονᾶ, αἰτιωμδύε τὰς 

7. τάγανὸν]. Τσε, ἄγαδό», 

ϱ. ἀγαδε αὐτῆς ὠπολειπομένης----ὅ]ος] Βὶς ἀεᾶϊ Ραπίῖπι ε Ηπ]ς, Ρατεῖπα εχ οοππρᾶτα[ἶοπο {αρετῖοτῖο ]οοί Ρ. νο 
Ῥ. Ὑπ]ρο, ὠγανὺς αὐτῆς ὠπολειπομένως----ὄντως, Β. Ε. Ψεπεῖ, 2. Ῥ. ἀγανῦ αὐτῆς ἀπολειπομένη-----ὄντω,---- 

2. σερὶ τῆς ἡδονης] Βὶς Β. Ε. Με. Ὑυ]ρο, περί τε τῆς ἠδονης. 
8. περὶ Πλάτωνα] Ἱιερεπάαπα οππι Μεα. πρὸς Πλάτωνα. Ὑεπεῖ, 1. ἃ {εουπάς παπι, περὶ Πλάτωνος. 

Φιπαϊ]ῖτετ 1η ρείπιο Ώς ΤωήΗέα, Ἠε[οάςα Ίνα ςἷ- 
σης, . 

Ἱαρίΐετ, 6 οα]ο εἶαάεπι Ἠϊ9 Ιπαπαῖαί αἴτοσξπη, 
ΑπῑΙκΙΤαυο {αππε Ῥορυ]ο, εἰ Ρεβο πεσαν!ί : 

Λσεν Ἱπααῖς, Ώεος {πεεγεν μέ ῥπής Πας, γεἰέφιά 
ὃς εκεπαβ]ς πποπίζ Το ές εοπεπίηΓ αφωίά 

(αἱ, αεεγε. Ἑωτίαπ ἵπ Ἠδτο Ώε Ταμεία {οεῖο 
{αβ]πηρεης, «ος φι; υοἰιρίαίεπι ῥοπισι φιίάεπην Ίο 
ἔαπιεα [πει Γης Γαείαπίν εἰίαι ]η/1έαπι βο/ε 
ΓΕΙΙπΕΥΕ, {οϊϊάεπι γετθῖς Ίσς ἀῑχῖ : 
ἕλ ῥοε γεπφμαίµγ υοβερία(δν ε[ε εαηπ ῥόΠιώΗ, 03 
οἴἶαηῃ [πεηη, εαη εέἶατη ῥοπε[ίιώα [1 εκ: εΟΓΗΗ Ἠµ- 
(ΙΕΥΟ» φις βεγ [ εχρεβιπέγ: ἠἰρεδ Παν [ετ- 

Ὀγία[]ο επ 

υγ, εἰ 1ης ἔρία υοἰωρίαίε ο. {η κ: 
οἱ Γωήηα εοη/ {μα γο. Ἠαες ΠΡ. Αά ἵαρς Ῥ]αιο- 
Ώεπι οαπα τεργεπεπάϊῆσε, αιιὶ [αηϊζαίοπα Ἱπίετ Όομα 
τε] {]ε νάετεεα: πο ϱ έν πποάο, [τά εἰ πιας- 
παμιηιίαίενε, εἰ ἠεπαρεγαπέέανη, εἰ οπηπες αἶ]ας υἐγέω- 
{ες Ακ {η αβιτπιας: { υοἰμρέαέεπη, αι ὕοπαη 

ἐαίπεπη, ιά αγ ααγι Τετα φις ποπ {1 ἀὖγρ- 
με βοποβα, ἵπ ὀομογισα εεπ[ Δαδεγὶ ῥαίαπιω. 
ΔΗΡΙ εα αάνοτίας Ἱρίαπι (οτἱρβπιας, ασ» Ρτο Ρ]α- 
ἴοπε ἀῑοὶ ροῇμπς. Ηίς αιίεπι τερ εί πια-. 
πἰίεβα, πο επίπι Ίοςο ἀῑσίε, { φμέ' 1 εἶωηα 
ῥοπε/]ο εἴίαγη υοἱιρ/αίεηι ἀῑεαί ε[[ε δοπεωπ, θεα [ογε 
ία; αἱιο, ή { [ο βοπε/ζ”α ῥγο ῥοπο ῥαδραίωνν 



δα αν ὃν ας 

αν ο -Ὁ-σὑααὑαασαυκοώ ιο φον, ώαΕο-ώι ὁ 

ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. τόα 

δρετὼς οπάσας ἀναιεέω. Ἵνα δὲ µησι Ἀπολογίαν πολίτη τοῖς ὀνανπώ- 

μασ, ᾿Αριύέλά Πεεὶ Διχσιοσύνης ἀντιγράφων, “ἂν Φπῶν, “' αὐτὸν ὀρ)ῶς 

« λέγφ ὅτ ὁ ἡδωῆς ἄσης τέλας, ἀναιρᾶ) Ὦ ἡ διχομοσύνη, συναναιρὲ) ὃ 

« τῇ δικαιοσύνη ὢ τ' ἄλλων δρεῦ ἐκῴση' ὃ Ὦ 3ὸ δικαιοσύνην ὑπ' αὐὴν 

Ε ὡς ἀληθῶς ἀναιρέῶς, τὰς οἳ ἄλλας ὂρετὰς Εδὲν χωλύἁ ὑπάρχεων, εἰ ὁ 

« μὴ ἂ αὐτὰς αἱρέ]αὰς, λλ' ἀγαδας γᾶν  δρετὰς ἐσμλῥας"' ἔἶτι ἐχάφην 

οξ ὀνόματος «φθθσωγορόυέ. Ῥέλπιον Ἀ τὰς ὀκείνε .λέξὰς ἀναλαδθεν - Της 

« ὸ ἡδωῆς, «Φιὸν, “ ἐμφανομβῤης τέλες κ) } ποῴᾶτον λό[ον, τὸ τῷ τοι- 

« ᾖτο πᾶν µοι δοχεῖ ἐκ ἐμπξιλαμβοανεῶς ἂὸ ῥήέον, μήτε τ εεγό τνα 

«  αὐτίὼ αἱρετὺ εἶναι, μήτε Ὅ' καχιῶν φώυκτιὺ, Ἀλλὰ πάντα ταῦτα 

κ δεῖν ἀναφέρεῶς «πεὺς Ὑ ἑσυκείμημον σκοπο εἐδὲν μτοι κωλύσἁ κατ 

6 αὐτὴς, Ἡ ἀνδρείαν μδὸ κ Ὁ Φρόνησω καὶ Ὅ ἐγκρότειαν κ) Ὅ καρτερίαν 
να. αλ κο πὸς ὁμοίαρ παύπαις ρετὰς, εἶναι τν ἀγαφῶν, τὰς οἳ, ἐναντίας, 

΄χοιι - ὑπάρχεν Φόυκπάς Τίς ὦω τότη «πθὺς λόγες ἱταμώτερος γέγονεν, ὃς 
δυᾶν Ἱ Ἄρίσων «φιλοσόφων ἐγκέκληχε τῷ μρ, ὅτι πᾶσων ὀεετὶιὼ οἰναφρέι, 

μὴ µόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν Ἄπολιπων τά σ, ὅτι τῆς ἡδονῆς τέλες ο- 
σης, ἓ πᾶσαν ορετὶιὺ ἄνόυ Ὁ δικαιοσύνης σωζεῶς νοµίζ4, Θαωυμασὴ 9 ή 

ὀξησία, αδὶ Ἱ αὐθά «φθο[ωάτων δαλεγόμλρο, ἃ τθησιν αὐτὸς ἐγκα- 
λῶν ᾿ Ἀθισυτέλει, ταῦτ᾽ ἀναιρν πάλιν Τλάτωνος κατηγοροµόται. Κα 

Ἑ. 2. ἀιτὰς ἐρεμέας] Ἑ. ἀμτὸς ἰσομάνας. σα, αγιτὰς ἱρυμίνω. 
Ε.Ο. ταύταις] 8δῖς Β. Ε. Βαΐ. Χγ|. Με. Ἠεϊῆς, Ὑν]ρο, ταύτας. 
Ἐ, ϱ. τὰς δ' ἐναντίας] Μετ, τας δ' ἐνα]ίας κακίας----. 

ὀἼἼπες {οὐ υἱγέμίετ. Ας πε ϱυλπα {μῖς τερισηαηεῖς 
τε]παιετεί εχοι/{αίίοπεπι, οοπίτα Απιοιειεσι Ώε 
]αίμα (οίδεῃς, ποῃ τεξε ει ἀῑεεγε, Ἰπαυῖε, /ῇ 
φο]µβίας ῥγο [πε /αΜμαξιγ, {οὐ [/) Ηστ µαφίµε εἐ- 
{εχας οΊΠες υἱγέμίες. }μ/Ηίαπα εἰ υετε [ῤῤαέωση 
{γὲς τείφις φιία Πιαπεαπέ, Πρ] ἐπιρεάίγε, εἰῇ πο 
βεγ {5 εκβείεπάα, ὅοπα {αήπέη εἰ υἰγέωίεες; Ας Πη- 
μ]ς ἀειπάς ποπαϊηαεῖπαι τεσεηίε. βεά ργαβαί 

αρΏις νετῦα 4ΡροπεΓε: Λία εἰ ᾖας γαΐοπε τ- 
ἀεαίγ ε[Ποί υοἰµρίαίεσα ε[]ε ποπ, {οί ῥος ΗἱΛὲ 
30η υἱάρίγ {π ο εοπἰπεγί. Ἰ[έαφμε ἀἱεοπάωι ϱῇῇ, 
ον- υγ Ηρίη Π]αι ῥεΥ [ρ ε[]ε εκβείεπάαπε, πεφιε 

μη υἨίέρηη Γεσίεπάωήα ν Όέγια οπηίᾳ Άμας Γε/εγεη- 

4α ε[; αἱ ῥγοροβεµσα [εοβαα. ΛΕΡΕΙ ἔαηπεη [εοιμάιωνι 
εογιηη [επ{επίίώα οὐ(]αδαέ, [ογή{μάίπεπα, ἔρπβεγσ- 
ἐίαγε, ἑο]εγαπέίαα, {η]είκε ῥβαγώσι υγ {μες ε[[ε ε 
ῥοΆοΥ ή ἨΊΡΟ, εί ῥὲ οοπίγαγία ε[]ε Πριεμᾶα. 
Βοΐτε γε]ϊπα, µπαµαπιπε ἁήρωιαίοτ αἰιαμῖ εχ[- 
τεγίε ρετυ]αηίίος (ἨγγΠρρο, ααἱ ἆμος ργα»βληΗΠΙ-. 
πιο ΡΗΙ]οίορμος τερτελεπάϊε:;, αἰζεγαπα, ααοά ΠΟΠ 
{οἶαπι Ποπείζωπι ῬΓο Βοπο ΡοΠεΠΘ, ΟΠΙΠεΠα γΙγίι- 
{επι {οἶ]αί; αἰέεταπα, ααοά γοἱαρίατε Ρτο Ώπε τεριἰ- 
Οία, Ργαρίες ]ωίείαπα εείατα τε]ίαιαας γίτεωτες ρετῖ-- 
πιί οεπ{εατ. Μταδι]ς επίπι ε[ὲ Ποεηέία, Πάεπι ἆᾳ 
τεῦις ἀΠετεπίεπι, αμα: ροηίέ Αγητοζείεπα οωἱραπς, 
ελάεπα τωσ[αμι ἵπ αοςμ{αηάο ῬΒἱαΐοπό τερµάίατε. Αέ 

πα 



ὄϐ4 «σα ο πι προς 

μὴν ἐν ας Πορ, Δικαιοσύνης ᾿Αποζείξεσι λέγφ ῥή]ῶς, ὅτι ““ πᾶν καζόελωμον, 
νὰ εὐνόμημα, κ) Δκασπεαημά οι το δέ γε κατ' ἐγκράτειαν, ἤ αρ: 

τερίαν, ἣ Φρόνησιν, ἢ ἀν κε ον «θατ]όμλμον, ατόβλωμά δὲηπ' ὧςε ὁ 

τ Δκασπράγηµα.” Πῶς ὅω οἷς Ὑπολείπει Φρύνη. κο] ἀνορείαν πο] 

6ς 

ἐγκρότειαν, 6ὔχ Ἀπολείπει δικαοσιωώζω, εὐφὺς αὐὴό ὅ ὅσα. ος. ἐν 
ταῖς εἰρημῆῥαις λεεταῖς κο] Δκαωπραγομώτων; 1 αρ 

ις. Τ8 ὃ ΓΙλάτωνος εἰπόντορ, {,φ' ἀδικίαν, ὡς αφ θὰ ψιλή σοι 
ὁ καὶ οσΐσις, 6ὔδὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔχασιν Ἀποοαλλει δύναμη, ὃλλ αὐτὸν 
ο συμεάλλά κ κ; κρᾶει ν ζαράτ]ει } πονηρον” ο ση Χρῤστπες 
ἡ- ἀτόπως, : ΦΙῦ, « λεγεῶς τὸ ἀδικεῖν. ἑαυτόν εἶνουι αὸ. ποὺς ἕτερο, ἑ πεὺς 
ἵ ἑαυτὸν, ὃ ἀδικίαν'' ἐπιλαθόμήημος 9 τάτων, αὔθηρι ἐν ζαῖς ῥμρός Δικαι- 
«μας "Αποδηξεον, ζἀδικείῶς, Φηῶν, “ὑφ ἑαυτὶ Ἡ: ἀδικῶντα, 3 αὐτὸν 
ὁ οἰδικεν, ὅταν ἄλλον αἀδκῇ, ρόμδμον ἑαυτῷ τῇ. ΜΟΙ αἴπον, 
ες βλάφωα πας αἰξίαν ἑαύ]όν. 

πι τῇ 3 ἀδικίαν λέγεῶς μὴ πεὸς ἑωμόν, λλλὼ πεὺς. ἕτερον, “Οἱ }ὸ χα] 
2 2/ 2 . / 

ἅ ἰδίαν ἀδικοι συνεσήχοσιν ἐκ. πλλόνων ποιῶτων πὰνανῄα λεόν]ων,  ἄλλως. 
« Ὁ ἀδικίας λαμοανομλῥης, ὡς ἂν ἐν πλείοσι «σθὺς ἑαυτὺς ὅτως ἔχεαν 

ἕ εἰς δὲ τὸν ἕνα μηδενὸς δα τείνοντος τοώτη, χο9᾽ ὅσον δὲ (σεὺς τὸς ' ανν, 

ὁ σίον ἐχὰ ὅτως" ἐν ὃ ταῖς Αποδείξεσι ποώτες ἠρώτηκε λό[εο «Ὅδὶ τῷ } 

ἱ - 

Β. 7. κρόει] Ἐοτίε συγκρύει, πί Εεἴῆς, -Ἡ 

ο. 5. οἱ γὰς--τλεγόντων] Τνουυ8 οοτζυρέης, {οτίε Ἱ{α τεβηρεπάως, Οὐ ὸ κατ ἰδίων οἳ ἄδικοι συνεγήκωσω», ὃν. ην. 
δὲ τοιούτων ταναντία δεώντων----. 

επίπη ἵπ ὨΏεπποπβτα(ἰοπῖρυς ἆε Τιήεῖεία ἀῑ(ετιο ἀῑεῖε, {ως ὑπ]ωβωπ, [ά αἀοεγ[ις αἰίωπι ἠεπάεγε. Όδβίας 
οπηπε ῥεη]εέδωη ο[Πείωη, εἰ εσύ ε[; εἰ [ωήμηι ἀεῖπᾶε Ἀα]α5 εβαεῖ, ἵπ Ὠεπιοπβταβοπίρις ἂε Τα 

Ἐν Ὁ Ὅ, τοῖς πθὸς ἨΠλάτωνα (αδτ' ρὃνο 

Γαδζωπε: Φα οά σεγο εοηΕ{πεΠΙΟΥν {ἱργαΠίοΥ., Λγμάεπέεη, 
{ογήχεγ ασίµηγ ῥετ]εέζωσα [ρε ο/Πείωπη: ἐΠΡΟ εαν 
7/4 Γαέζω, Ὁποπιοάο Ιρίεατ ααῖδις ργιάεπείαπι, 
{ογηειάίπεπι, οοπεϊπεηέίαπι τεΗπαα]έ, ]αἱείαπι αᾱ-- 
πας: εαπι 1Η 1ρᾗ αἱ αααάαπι ροής [εεαπάαπα 
εα» νΙτεμίες ασιπῖ, Πάεπα εαἀεπι ]μῖε ασαπέ] 

ΧΥΙ. Εἰκεται Ρ]ατο, ἐπ] ή ίαση αππὲ είς εον- 
Γαῤέείανι εἰ [εάέσπεε φις ε { ἔββε Φιμάεη ΓΗ] 
/µα71 υἶη απηίεγεί, [εά {ρω [ρε εοπαηὴεγεί 
εὐη/{σεγεί, ἄε Γπγδαγεί νμόῥκων οΠΕ. Ἰά νΙτι- 
ΡεΓαης (Ἠτγῆρρις, αὐ[ωγάε, αἴε, βος ἀῑσί, “{φμεηι 
/ε{ρεση ὑπ]μγία ἀ{πεεγε; παν η] η//ή{{ζ7η ΠΟΠ αάυεγ- 

εα, α [οἱ ὑπωγία [πεί ᾖη]η/ώσεν αἴε, παπῃ αἰῆί 
ἠπ]ωγία ἔπγεγεπάα, ἔββρη {51 {π]ωγίωπα ε[[ε: ἆωπα [ἱ 
αιόῖογ | εὐηίγα ἴεσος ασεμάέ, όπε {ηγπεγ 110 εαν. 
γεταπι ἵπ 5 αὐα αἀγετ[ας Ῥ]ατοπεπι [οτϊδῖς, {ή- 
//41ανι αλοί ον [1 [ά αἰγογῆμς γαίσπε, οοπέεη- 
ἀῑε: Δάι πο [οβη υε] ῥγο [ [επί πω ας 
εοη//αμὲ Λ]ωγήδης {α]ῤης επ{γαγία Γεἱεπήήι 
φμίέρῥε ερέογοφµη [δε μα ἐπί {σέα μή 
1 ῥ]αγίς αάνετ[ως (εἱρ/ος ία | βαδεπέ 
1 αμέενι ΗΡΙ] {αἱ ῥεγΗπεπίέο, Αν δω - 
Λγοκήη ία [2 ῥάΦεξ. 
το τα]δις ών υείατ, υέε οπεπάαξ 

η Ώεπιοπβγαοπίρας Ροἵ- 

κια ς 



τός 

ἄδιχον καὶ ἑαυτὸν αδικεῖν -. Παραίπον μέθοι «ζρνομήματος, ἀπωγο- 
; εν το 9 ω 3 κε ᾱ / Αα. Ὁ 

« ρόύει ὁ νόμος κὶ τὸ ἀθικεῖν ἔσαι «θονόμημα, ὁ τούτω παραΐτος Ἀρό- 
Φ ! ε φιν Ἡ ο αν 3 ς { «ε ντ ος µΆμος αὐτῷ τῇ ἀδικᾶν, «Ὁθανομεὶ εἰς ἑαυτὸν ὁ δὲ «Ὁθανομὸμ εἰς ἕνα, 

ῃ ω. 5 ω ὸ ε « ' ω Ὦ ο κ λς | ” ο 25 ὅ κο ἀθικὲι ἐκξῖνον ὃν ρα καὶ ὀνπναοιὸ αἰδικῶν, κοὶ ἑαυτὸν αδικεῖ 
ς ο 3 λ ον « / 2 

πάλι - Τὸ ἁμάρτημα Ἔ βλαμμάτων ὄδι, καὶ πᾶς ἁμαρτάνων παρ 
«ς ἕ  { ω ος ἁ ς | / ς λ λ ἡ β ἑαωτὸν αμα ρτανει: πάς ρα ὁ αἁμαρτάνων. βλάδω ἑωωτὸν Φοῥ τὰω 

ε ὁ αλξίαν εἰ δὲ τῶτο, ὶ ἀδικᾶί ἑαωτόν ἐτι καὶ ὅπως, “ Ὁ βλαπόμΆμος 
ο ες. 2 ς λ αἵσ/ ς Ν / ω « ὑφ ἑτέρου, ἑαυτὸν βλά δω καὶ «ρα ο αλξίαν ἑαυτὸν νηῤα τῶτο 

« ο) ἰώ τὸ ἀδικεῖ' ὁ ώρα ἀδκάμλος ο ὑφ ὁτεοιῶ πᾶς ἑαυτὸν ἀδικέι' 
4 / ο ο κά ον / οφ ΧΑ . / 
(ζ’. Τὸ «δι ἀγαδὼν  κακῶν λόγον, ὃν αὐτὸς εἰσάγει κι δοκιαζή, 

 συµφωνότατον εἶναι, Φπῶ, ἁτώ βίω, καὶ µάλισα Ἱ ἐμφύτων ἁμιεῷς 
« φολήψεων” αυτή }ὸ ὂν ᾧ πείτῳ ' ροτοεπιικῶν εἴρηχεν. Ἐν δὲ ᾧ 

: φφθότῳ, τῶτον } λόγον, Φιν, “' Ἅπο τ ἄλλων ἁπάντων ἀφέλκει ὃ 
| ἕ ἄνθρωπον, ὡς Θόδὲν ὄντων «οθὺς ἡμᾶς, ἐδὲ σιυεργέντων «φθὺς εὐδαι- 
6 μονίαν οδόν. Ὅρα του πῶς αὐτῷ σὐμφωνός ὅοι, ἀφελκοῖο ἅ 
| ἕπν, κ ὁ ὑγείας, ὁ ὁ Ἀπονίας, κὶ τῆς Ὑ. αἰῶ Πηβίων ὁλοκληρία»,  μηδὲν 

ο ῦτα φάσιο «οεὺς ἡμᾶς ἃ ανα Ἱ. εῶν αἰτάῤθα, µάλιζα συµ- 
Φωνὲν τῷ βίω κο ταῖς κουαῖς «εολήψεσν Ἀποφασόμό]μος ᾿Αλλ ἵνα 

ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. 

ὮὈ. 5. ὃν ἄρα] Ι,εσεπάππῃ ὁ ὅρα, αἳ εί Ἐεϊῆς, πιοπιῖξ. 
Ἐ, 3. ἀδικούμενς] Βυτηῇ α Ἁγ]. ΜεΣ, Ἱἴεπι οοττεχῖ{ Ἐε]ῆς, Ὑπ]ρο, δικαιώµενος. 
Ἐ. τ. Ὅμα] Ρὶς ΡΙερΗ. εκ Τ,εοπῖς, θεποῖξ. Οο]]αι. Ματει. Απο. Ῥτίοτες εάϊῖοπες εί Β. Ε. Ε. Ῥ. Ὁρω. 
Ε. 1. ἀφέλκοντα τοῦ ζην] Ξαῦ]απσεπάππῃ λόγο», ααοἀ εχο]ἀϊπε νἰἀείατ. 
Ε. 2. ἀποήας] δίς Λἱά, Βαΐ. γι. Β. Ε. Ε. Ὑεπεῖ. 1. Ὑπ]σο, ἀπωσίας. 

Ἱπ]αίξαπι εἴῖαπι ΠΡΙ Ιρᾷ Ἱη]ατίαπι Ίποετε: «4ίφιιο 

” 

πράο εαι[]απι ᾖεγί ἀε]ιέ] [οι υἱο]αίας Ἱερίε, ᾖεχ υεία!: 
11 ασεγε, ἀε]ιέίηπι ε[]: Έγρο φμέ αἰέφιο προ [δἱ 
ἐρ[ε εαµ[ία ϱῇ ἔπ]ωβε ασεπά, ἀείπφιας ἐπ [2ἱῤώη : 

Ὅτασι φιί 1 Ἱοπα αφού οεἰίιφωήν ει ε{{ῶση {η-- 
Ίαγία απο: Έπρο φις φμεηυίς αἰέμηι ἱπ]ωγία αᾗῃ[- 
εἰέν [εἴβοα ἐπ]μγια α[πεη. Ίτεπι: Ῥεεεάμοα εῇ ε 

7α σΕπΕΥΕ : δν ῥεεεαέ, {π {ε ἐπαάΐσπε 
Λεεεαέ: ἔηρο φηὲ ῥεεκαῖ, [ἱ 1; Ιπάῖσπε ἆαηιπη 
Γπίεγ; ῥγοίπάε εἴίαπι ἠπ]ωγία Ἰρ αἴπεῃ. Αἱιιά : 
«μὲ αὖ αἰίο Ἰσαΐτων, [δὲ {βῃ ποεεί, {φις ἐμάίσηε : 
Ῥοε αμίοι εγαί ἱπ]μβε ασεγε: Έγρο φπίζπφµε 
Φε φεο ἔπ]εγία α/ποὔίν, ἱπ]αγίης {η [ε[ο ο/). 

ΧΥΠ. Ἀαοπενι ἆξ Ῥοπίς εἰ ᾖ{αἷΐςν ααπα Τρίε 
ΙπετοάμοΙε εἲ ρτοδαί, {Ιάκίπε εοη[επέέγε εήῃ υλία 
αβπτπιαί, εί /πάΧΙΠΕ {ππαίατ αἰ{ίπσετε ῥγαποίοπες : 
Πο επῖπι Ἰοᾳμΐέατ ἵπ {ετίο Εκποτίαοπιπι Ἠρτο, 
Α: Ίη Ρτῖπιο, εα Γάΐἱοπε βομάπεί, αΠετῖε, οὐ οπηηί-- 
ξως αἰῆς αὐβγαδί, μέ ΠίρΙΙ αά πο βεγεπεπέέδης, 
ποφμε αά [εἱοίαίεπι φμίεφκαηι εοπάκεεπέδς. απ 
ηυης γἷάε αµαπ Ῥε]]ε ΠΌί οοπ{οπεί, ααΙ ΓαΕῖοπεΠι 
αὈβταπεπίεπι Πο α νῖτα, [αηϊαϊς, Ἱπάο]επεῖα. 
{επίαυπα ἱποο]απαϊζας «οπ{ἀεταίίοπε, εχαιε ΠπΙΠΙ]. 
αἆ πος Ρετῖῖπετε ἀϊεεηίεια 41ςξ πο α 15 ΙπΙπΙΟΓ-- 
(αἩδας εχρείίπιµς, αβμτππεί πιαχίπιε «οΠ/{εηίέΙτα 
ομπι γἷτα εἰ οοπππηίθας ριαποξοηίθα5, βεά πε 



1όό Ππκιοσπ σι κο 

μὴ ἄρνησπε ᾖ τὰ πἰνανήα λέγει, ὂν τῷ τρίτῳ Περὶ Δικαιοσικύης ποῦτ' 
εεηκεν ' Διὸ καὶ αἱ τὼ «ροολίὼ τᾶ τε µεγέδες κοὶ τὸ κόλλες, 
ἵ πλάσμ.ασι δοκΏμημ ὅμοια λέγει, καὶ οὐ κ τὸν ὤνθρωπο, καὶ ὁ ἂν- 
ἐς θρωπνίω Φύσν. Ἔπν οἷω ὅπως ἂν τις οξομολογήσαιτο σαφέρερον 
τονανήα λέγὰν αὐτὸς πεὸς ἑαυτὸν, ἢ ὥτος, ὃ ὃ Ὡῴωρεολίώ Φησ πλάσ- 

µαπα, δοκὲν εἶναι καὶ πὲρ τὸν ἄνθρωπον, καὶ πὲρ τὶὼ ανθρωπνίω 

Φύσν λέγεῶ αι, ταῦτι συμφωνᾶν τῷ βίῳ Φαάσιων, καὶ µάλισοι ἦν ἐμ- 
φύτων ἁπιεῶαι «φπθολήψεων. 

Ὢ΄. Οὐήαν χοχοδαιµονίας Ἀποφωίει } χοκίαν ὂν πανὴ β/ολίῳ Φυ- 
σκᾳ κὶ ἠθικὰ, γράφων κὶ δα άνόμημος ὅτι, “τὸ κὉ καχίαν ἕᾗν, ῷ κφχοδαι- 
6 µόνως ζην {ωυτόν ὕδω" ὂν ὃ ᾧ πείτῳ Περὶ Φύσεως ὑπάπὼν ὅτε, “λυσηελὲϊ 
ἕὁ ζῑν ἄφρονα μᾶλλον ἢ μὴ βιᾶν, κἂν μηδέπόϊε µέλλη Φρονήσάν, ἐπιλέγά, 
ἓ Τοιαῦτα ὸ πέγαδαί ὅοι τοῖς ἀνθρώποιο, ὧσε πεόπον νὰ τὸ καχὸ, τἶδ Ἡ 
ς ἀνὰ µέσο «εζερᾶν. Ὅπ μλὺ ἓν εἰρηχως ὂν ἑτέροί μηδὲν εἶναι τοῖς 

ἄφεοσι λυστελὲς, ὀψαῦθαί «φησι λυσηελᾶν τὸ αφρόνως ζην, αφίημι. 'Τῶν 
γ. {4 / η / 2 » ον / ο «4 αν νο .» 

οἱ ανὼ μέσον λείομλῤων παρ᾽ αὐτοῖς µήτε κακῶν ὄντων μήτ᾽ αγαβῶν, τὸ 
καχὸ, «εζερὲν λέων, ἀδὲν ὤλλο λέίει πλὴν Ὅ'. μὴ κακῶν τὰ καχκὰ ποο- 
τερῶν, καὶ τὸ καχοδαιμονᾶν λυσ]ελέξερον ἔἶναι τᾶ μὴ κακοδοιμονὲν καὶ 
καχοδοιμονᾶν αλυσ]ελέκερον ἡγεῖι) τὸ μὴ κακοδοιμονῶν' εἰ Ὦ αλυσηελέ- 

2. ὗτος] 8ο Α]ά, Ῥαΐ. Χγ]. Β. Ε. Ὑυ]ρο, ὅτως εκ Τ,εοπῖς, βελοῖί. Απο. 
ϱ. ὃ μὸ βιοῦν] Βοτῖρβ Που εκ Ρ. 1ο6ή, Ἐ, Ὑμ]ρο οί οπιΠεβ, ὃ βοῦ», εκοερία Οτοεεο-].αῖ. }ὃ βιοῦν. 
4. πας αὐτοῖς] 9ἱο Ῥ. Βεϊῆκ. Ὑπ]ρο, παρα τοῦ. ἸΜατρο Ὑεπεί. 1. παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς. 
6. Δ 

Α. 
Α. 
Β. 
Β. 6. καὶ τοῦ κακοδαιμονεῖν] Ὑ αἱρο ἀείαπί: αἀάΙάϊ εκ Ἑ. Ἠοταπα πον ΠΙ{ καὶ εχΠη]ρεί Β. 

εἶγεν. Ἰπτετεῖο Ώε Ναέυτα όμπι ἀῑχΙΠεί, εχβεάίγε 
{/ρίοπέ 1ά υἶυαέ ῥοέἡς φιιάή ΙΟΥΙάΓΜΥ, εἰαηι 
πεφιαηα [4 Γέμγ σε ἱ [αρίαε: Ἰαεο Παβ]Ιοῖε, Ταια 

ΙπβεΙατί Ἠαπς Ροβµέ νε πάση αμάϊ νετοα ε]ας 
Ώε ]αβιία Ἠθτο «ετεῖο {οπῖρία: {ίαφμε εα δα ᾱἷ- 
εἴπμως, οὗ εκεεἰεπέίαηα 1πάς{ά {ήν εἰ ῥἱεργΙμάί-- 

111- πέν Γαδμίαγωσι [αέ]ία υἰάεδΗπί, εί Π0ῃ εὐπυεπίγε 
Λοπηπὲ βΙΩπααφµε παήγσ. Ῥοτεβπε αι ααπι ἆἷ- 
{ετᾶις {ωτετῖ, {ε Πδῖ Τρᾳ οοηίτατία ἀῑςετε, 4 απά 
Ἠὶς ποίεες ὃ ααἱ ε, φις οὗ εκεεἰ]επέία”η εοπωπεμία, 
εἰ Λοπιέπε [βεγίογα ῥαδίσωηη ἐγί ἀῑεῖε, υἱές βεηπάπς 
ΕΟΠΕΥΜΕΓΕ» ἔπβρία[φιιε ποζίέία πιάκῦπε αἰ/ησετε, Ρτο- 
πυποίαξ, 
ΧΥΗΙ. Δαίμγαι ὑη[οΙζγαές υἱΗο/{αέ επι ε[[ε Ίῃ 

οπιπῖρας ΡΗΥΠΕΙς Ελλίείίαιε Ηθτῖς εταάϊῖε, «οη- 
τεπάεπς, υ{{ίο[ε υένεγε ἱάεπη ε[[ε, φιιοά υίνεγε {π]εί- 

επέση [πέ βοπηἰπέδας δοπα, 14 ια] φΙιό 
ἀἰ[εγεπίέδως ῥγα/επ. ἸΜίεο, αιοά αΏδί {δίιφ 
πἱρὲ] ἱπβρίοπέέ ῥγοάξ[ε, πο αἲε εἰ ῥγοάε[ε υένεγε 
ἱπββρίοπίεγ. Όαπι απίεπα Ιπάιβετεπεια ππε Μὲοῖςῖς 
ελ, αυα: πεαµε Ῥομα {απέ πεαιε πια]α; 16 ΡοίοΓα 
ἀϊοεης εΠε πιαῖα, π]]ῖ] ἀῑςῖς αἰῖμά, ααπι πο πια]]ς 
τηα]α εῃε Ροείοτα; εί ρταζατε ἵπίε]ίοεπι εῇε, αααπι 
ἱπβεβσεπα ποη εΠε: Έχρο, ποπ ἱπέε]ίοεπῃ εΠε, ἵῃ- 
μεῖμας ρυίας 4απα Ιπίε]ίοςπι εΠε: Αιαιῖ, { ἵη- 
μας, εείαπι ἁαπιποβις: 1Τρΐεας, ποῦ ἰπεε]ίοεπι 
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ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. τό} 

«ερον, χοὴ βλαθερώτερον τὸ μὴ κακοδαιμονᾶν ἄρο βλαθεεώτερον τᾶ 
καχοδοµμονᾶν. Βελόμλρος ἅω (ώτίω οπιλεαίειν τὶὼ ατοπίαν, οδιλέγὰ 
σι εί Κακῶν - Ἔπ δὲ οὐ ζεῦτα «οθοτεροιώτα, Ἀλλ) ὁ λόφος, μεθ’ 
« οὗ βιοιῦ οράλλει μᾶλλον, κοὶ εἰ ὤφρονες ἐσόήθα, Τεῶτον μὴῥ 
ὦω τὸ χοχὸ χακίαν λέγει, καὶ τὸ µετέχοντι καχίας, ἄλλο δὲ ἐ)εν ἡ 

δὲ κακία, λογικόν ὅσα, μᾶλλον δὲ λόγος ἡμαρτημλύος Θὐδὲν οἷω ἕτερόν 
ὕὸι τὸ μῖ) λόγε βιοιῦ ἄφρονας ὄνᾶας, ἢ τὸ μᾶ) κακίας βιοιώ. Ἔπειτι 
τὸ βιοιῦ ἄφρονας ὄνᾶς, βιοιῶ ὅδι καχοδαίµονας ὀνδε. Πρὸς ή ὦω 
«θοτερᾶ τῶτο Ἱ αἰνὰ µέσο; Οὐ 39 «πεός γε τὸ εὐδοιιμονέν Φησι «οθὸ- 
τερέν τὸ καχοδαιμωνέν. ᾿Αλλ 6ὐδὲ ὅλως, φαῶν, οἴεται δὲν Χρύσππος, 
«ς ἅτε μονὼ ὂν τὰ βίω τοῖς ἀγαροῖο, ἔτ' οξανωγίιὼ τοῖς κακοῖς «δαι- 
« μεποξν, ὸλλὼ τοῖς µέσος κ Φύσν δὸ κοὶ τοῖς εὐδαιμονῆσι γάνετα/ 
«ποτε καὈΊχον ἀξάγει ἑαυτὴς, κοὶ µλνει αὖθις ὂν τὰ ἕῆν τοῖς καχο- 
κ δαιμοᾶσν. Ἐϊτα ή τότη μεῖζόν ὕδηυ ἑπενανήωμα, «εὺς αἴρεσιν κο 
Φυγἰω, εἰ τοῖς ἐπ᾽ ἄκρον εὐδαιμονᾶσιν Ἀπουσίᾳ Ὑ΄ αδιαφόεων, αφίσα] 
αἴ ἀγαθῶν παρόντων χα-ήκει; χαΐτοι τγ αἀθιαφόρων ε)ὲν αἱρετον, Φὗδὲ 
Φόυκτὸν, Ῥλλὼ µόνον αγαδὺν τὸ αἱρετὸν, κο [μόνο Φόυκτὸν ἡγοκῦται 
ΧΧόν. Ὢρε συμβαίνει χατ᾽ αὐτὸς μὴ «εὺς τὸ ἀἱρετὸ, μηδὲ «ὺς Ἡ, ἃ; 

Β. 8. τὸ μὸ κακοδαιμονεῖν ἄρα βλαθερώτερον] Τίεπι αἀά]ία εκ Ἑ. Ὑμ]σο ἀείαπι. 
Ο. δ. πρός γε τὸ] Τ{α εἰ Με.. Ὑπ]ρο, προσίετο. Ἑ,. πρός τι τό. Ψεπεί, 1. προσῆκε τό, 
Ο, δ, φησι πρθερεῖ, τὸ] Ὑπ]ρο, φύσει πρόἹερεῦ τῷ. Ῥτῖας {απιῇ αὓ Αἱά, Βαΐ. Χγ]. Β. Ε. Ε. Ψεπεῖ. 1. 2: Ροβετίαφ 

ἃ Με. 
Ὦ. 6. απεωσίᾳ τῶν ἀδιαφόρω», ἀφίσαδαι] 9ἱο Ίαπι Ἁγ]. γετιεηᾶο εχρτείΠέ: ποϊανίε ΜεΣ. εοπ]εοῖέ Κε]ῃς, ὙΎυ]ρο, 

ἀπησία τοῦ ἀδιαφόρως ἐπίγαδαι, 
Ὦ. 7. καΐτοι] Βὶο Β. Ψεπεί. 1. 2. Μες. Ὑπ]ρο, καὶ τό. 
Ἐ. 2. συμβαίνει] Ρίο Ψεπεῖ. 1. Ὑμΐσο, συμβαίνει». 

. 

εΠε ἁαπιποβις εβ «απ Ιπβε]ίοεπα εῇβε. ος Ι]]ε εηῖπα Άος ΙΙ ἀϊευπε, ΟΥΥΗρρΙπι πέφμε ῥεγπιση/ο- 
αὈέατάωπα μέ παείρατει, αἀάϊί ηος Ώε Μα]ϊ: Ῥαε- πεηα ἐπ υέᾳ δομές, πεφιιε ἄΜ[εε[ει εκ. εα ας απη- 
Ααπί αμίενι πο {β[α πιαία, [τά γαδίο: ει φια υἱ- 
φεγο /ιασί εοπυεπεΣ, εξίανη [ εγω {ηῥίοπίεν. Ῥτί- 
πΊυπα Ίεαφμε, πια]α νἱλο[βίαίεπι ἀῑσῖε, εξ οι ελα 
Ραγειοίραπί: αἰιά πΙμ]. ὙΠεοβίς απίεπι «πχ 
τββίοπε αμα ε[ εοπ]απέχπη, αιέ ροείας ἀερία- 
γαϊᾳ ταο. Ἐτρο πλ] αἱιιά εβ ἱπβρίεηίεπα γίνετε 
εαπα ταεῖοπε, αµαπῃ γίγετε οἶἶπα γΙοῄταϊε, Ὠεἶπάε 
γίνετε Ιπβρίεπίεπα, γῖνετε εβ Ἱπίε]είτετ. Ομῖ 
ειρο Ιπάβετεπιῖ Ώος ρτα[αεὲ πο επίπι, Ριίο, 
ἀῑοςι {εΠςιαι!: αιμέ Ἠλπο ἱπε]ςϊτα!, Οπιπίπο 

Ίπεγα(ε: [εά πέγηφµε 1 φις ελα [μπί παίηγα 
νε Γπά([ογεπέία: Ρέπο επέπα εἰ Γεήεῖς ἐπίογάωση ο{ῇ-- 
εἴω Γογὲ, 1 /πργέεηι [6ἱ εοπ/ο{/[εαέ: εἰ πή[ογὲ, 
ουσ ῥγοάμεαί. Όυα: νετο πια]ος Ροίεβ εῇε τε- 
Ραρηρηέία ἵπ τεταπα ἀε]εέτα εί {αρα ὃ {εἰ]]σες {απι-- 
πιο {ε]ιεῖρας αέ οοπνεπίας οὗ ἀε[εέταπι αἱἱευ]ας τεὶ 
ΙηάΙβετεπίί Ῥοπα ρτα{επίία ἀετείπαμετεῖ ουπι 
αυἰάεπι πι]]απι Ιπάβετεπς γε] εχρετεπάαπι νε] 
{αριεπάυπα οεη{εαπε, [οἱαππσαιε Ῥοπυπα εχρξεῖ, πιλ- 
Ίσα {αρὶ ἀεδετε {ἴατιαης, τά 4ε ἱρίοταπι {επ- 



ΠΛΟΠἨΡΤΙΑΠΦΡΡΙΧΚΟΟ 

Φάυκτὰ τὰς Ὅ' «πράξεων τ)εῶ αι λογισμοὺς, δλ ἑτέρων συχαζομθῤες ἃ 
μήτε Φεύγεσι, μήτε αἱρῶνται, «σεὸς ζαῦτα κοὶ ἕῆν καὶ Στον νήσκεω. 

ιν. Ταγαδὼ «εος τὸ χαχὸ τὼ πᾶσων ἔχει Ἀ]αφορὸ ὁμολογᾶ 
Χρύσπππος καὶ ἀναγχαῖόν ὅοιν, εἰ τὸ μθὸ ἐφαίτως ποιί χφκοδαίµονας 

εὐθὺς οἷς ὢν παρῖ, τὸ οἳ' ἐπ ἄχρον εὐδάίμονας. Αἰῶήὼ ο) πἰγοδὸ 
κ) τὰ χοχὰ, Φηῶν, ἐν τῷ «φθτέρῳ Περὶ Τέλες, οῦτα γράφων, “Ὅπ 
ὅ μὴν }ὸ αἰῶητά ὅοι τάγοδὸ κοὶ τὰ χαχὸ, κοὶ πάτοις ὀκποιᾶ λέγεν' 
« οὐ }ὸ µόνον ὄντα πώφΦη ζὼν αἰῶητὼ σὺν τοῖς ἐἴδεσι, οἷον λύπη κοὺ 
« Φόρος, καὶ τὸ «Ὀδαπλήσια, λλλὰ καὶ χλοπῆς καὶ µοιχέίας καὶ Ἱ. ὁμοίων. 

ὁ ζὸν αἰῶέῶα) καὶ }ὸ ὅλον ἀφροσύνης καὶ δειλίας καὶ ἄλλων 6ὔχ ὁλί- 

9φων χοκιῶν Φὔδὲ μόνον χαρᾶς, κοὶ εὐεργεσιῶν, ἄλλων πολλών χατ- 

ὅ οβ)ώσεων, λλλὰ «φρονήσεως καὶ αἰνδυείας, καὶ Ἱ λοιπῶν ὀρευμ. Τέτων 
τὼ μὴν. ἀλλίω ἀτοπίαν ἀφῶμηρ' ὅτι δὲ μάχεται τοῖς «Ὅξὶ τὸν "1ο λε- 
ληθότα συφὸν, πς θὐχ ἂν ὁμολογήσάεν; Δἰῶητᾶ 39 ὄντος τὸ αγαβᾶ, ὃ 

µεγάλίω «φεὸς τὸ χοχὺν Ἀ]αφορὸν ἔλχοντοο, τὸν ὁκ Φαύλε γυόμλρον 
απουδαῖον ο γνοῦν τῶτο, καὶ τῆς δετῆς μὴ αἰῶ ἀνεῶ αι πιαρούσης, δλλ: 

οἴεθαι Ἡ χοκίαν πα) παρεῖναι, πῶς σὅχ ἔπν ατοπωτατον; ᾿ Ἡ 3ὸ Θδδεὶς 

ἀγνοεῦν ἢ απιρεῖν δύναται τὸ Ἀρετὸς ἔχων ἁπασας, ἢ μικρά τς δν 

τόδ 
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4. γὰρ ὅλον] Εοτίε, καθόλο». 
5. κατορθώσεων] δἱο Ἑ. Ψεπεί. 1. Μετ. Ψμ]ρο, κατορδώσεως. 
8 ν 3 
«γὰρ ὄντος] Ἠος τε Τρία Ρροβυ]αῖ: νετῖι ΧγΙ, ποϊανῖτ Με;. νιάιϊ Ἐεϊῆκ, Ὑπμ]ρο, παρόντος. 

ἑεπεῖα οπε]ιάϊξατ, ἵπ ἀε]ισεγαπάϊς αξιοπίδας ΠΟΠ μη: ὃ κά ῥγσδεπέ: [εί εἰἶαι ἱηβῥίοπέία, ἐὐίάδίας, 
αἆ Ῥοπα νε] πιαία τε[ρἰεϊεπάωπα: {εὰ ν]εα πιοτεί{- τα εἰ αα υίία ῥαιά ῥαμεα. «Άπγβοπφμε ποπ 6 
αυςε ταίίοπες {αάπσεπάας «οπ{εἁλαπάϊς αἩῖς ααδυή- 
ἆλπι τεδις πεαιε Πισιεπάϊς πεαιε ἀε]ιρεμάϊς. 

ΧΙΧ. Μαϊοταπι εἰ Έοποταπι {ΠΙπΠππΙάπι εΠε 
ἀἰίοτίπιεη Εαίεῖατ ΟἨτγβρρυς: Ιάαιε Ἱέα εῇε οροτ- 
τετ, { Ί]]α εχίτεπιε πι{ετος {αεϊαπῖ εος ἵη αυ 
{μηε, Ἠαεο {άππηε Ὀεαίος. δεπ/βία αιίοτη ε[ε Βομα 
αίφμε άαΐα, ἵπ ρτίοτε Ώε Είπε Ἠδτο Πς Ιπάΐσαι - 
Δ/αη εωσῃ Βοπα, ἔμπι άαἱα ε[[ρ [ρηβ]ία, είανι [ε 
εοηβεέµγ. Άη επ βῥεγαμγῥαίοπει αωπίακαί [εη- 
Εζηέγν ή «αργά», παρίμε, αἰέκσφεο ῥογση Γπε]ες : 
/εά εἰ [Πέ εἰ αάμ[ίογίση, αίαφμε ἰά 6επµε, [2η 

πηράον δεπεβεεμέαν εἰ αἰία γεξῖε Γαΐ]α [επιέωπέωης /εά 
Λ/μάεπέία ΦοΦµε, γιο ας γεβφιις υϊγες. 
Ηας αµαπι ἄπε αβ[ατάα, ἀῑοετε Παρειίεάθο. Ἐε- 
Ρσηατο αυέεπ ϱα {εητοπέία, απαπι ἆε «ο φμὲ δαβί- 
οπέεα { Γαέζωι η αππαάνεγΗέ 1ρι ἹαῬεηε, αιῖ5 
ηερεί } αιέρρε {Π Ῥοπιπῃ εί (επβ]ε, «πίοφυε ἁἩ- 
οπἰπιίηε ἀῑβετί 4 πια]ο; ἵρποατε αἰίφπεπι { {αδί(ο 
βαϊι ἂςᾳ ν]εοίο Ρτοῦι5, εε υἱτευίεπι επι ΠΟΠ {ΕΠ-- 
ετε, {εὰ ριυίατε {ο αἆμις νεο ἐεπετῖ, ποπΏε εβ 
αὐίατάιβπαωπι ὃ Ναπι αιέ πεπιο ΙΡποίατε Ρροῖεβ, 
νε] 4ε εο ἀωδίίατε, αιιοά γἱτεμίες Ἠαῦεαί οπΏεΒ, 



ος ο σι 

ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. τόο 
/ ς ων . Ὕον Δ ἰ οδλ / ου 

ποὶ παντόπασι δυῷεωρητος ἡ 2αφορὴ τής δές στθο τ ώς 6 τῆς 

εὐδμμονίας πθὺς Ἱ' καχοδωιµονίαν, ᾧ τὰ χαλλίσε [8 «πεὸς τὸν αἰοιίςυ), 
η 3 ς λ / 

εἰ (ιῦτά τις ἀντ᾽ ὀκείνων κτησάμ]μος ἑαυτὸν λέλη)ε. 
κ. Μία σύνταξις ἡ Περὶ Βίων, τέήαρα βιελία" τότων ἐν΄ τῷ τε- 

τάρτῳ λέγει, -' τὸν σοφὸν ἀπράγμονά τε ἔθ) χοὶ ἰδοπρόγμονα, καὶ τὸ 
| / «αν ς / ς ον νεα 

6 αὐτῃ «φθάτ]εω” ἔπ δὲ ἡ λέξις αὕτη,  Οἶμαι }ὸ ἔγωγε τὸν Φρόνιμον, 
7 3 / ς ω / ς / 

6 καὶ ἀπρόγμονα 50) καὶ ὀλιγοπρύγμονα, ὃ τὰ αὐτῷ «οςδήνν ὁμοίως, ἳ 
᾿ Π Ε / 2 22 μι. 

«τε αὐτοπρογίας καὶ ὀλιοπξαγμοσιύης ἀἰθείων΄ ὄντων. Τα δὲ όμοια 

οεδὺν ὂν τῷ Περι Τῶν Δύ Αὐπὸ Αἱρεῆό εἴρηκε ταύταις ταῖς λεξεσ' 

Τά 3 ὄνπ φανε') ὁ κὸ ἠσυχίαν βίος ἀἰκίνδυνόν π κ ἀσφαλὲς ἐχν, 
6 οὐ πώνυ τἴς πολλῶν ὣιωαμθ]ῥων τᾶτο σιωιδὺ. Ὅπ μὸὸ τὸ 'Ἐπικόρῳ 
τὑὺ ΠΠρόνοιαν ἀναιρομῦτι λ]ὁ τῆς ἀπραγμοσύνης τῆς «δι τὸν }εὸν 6όχ 
απάδει, διλόν ὕδιυ' λλ' αὐτὸς ὁ Χρύσπππος ὂν τῷ «Φρότω Τ1εθὶ Βίων, 
, βασιλείων. τε Ὑ σοφὸν ἑκασίως ἀνέχεῶς, λέγει, -' χρημαπιζόμΆμον ἀπ 
« αὐτῆς κὠν αὐτὸς βασιλόύευ μὴ δώηται, συµοιώσετα βασιλε, κο] 

/ ᾳ. αν ς / / ς 

α σρατόύσε) μΏ βασιλέως, οἷος ἱώ Ὕδάνθυρσος ὁ Σκύθης, Ἡ Λόύχων ὁ 
« Τ]οντκός” Παραθήσοµαι δὲ  ζωὐτίω αυτ Ἡ α[Φλεκτον, ὅπως εἰδὼ- 
μὸρ εἰ κοδώσξ ὂκ νήτης καὶ ὑπώτης γίνε’) σύμφωνον, ὅτως ὁμολογᾶῖ βίος 
ῃ λ 3 ς / Ἆ Ὁ Ὁ 

ὠνδιὸς καὶ ἀπρογμοσιωώίω αἱρουμῆῤα κο ὀλιγοπραγμοσωύίω, ἔτι 

Α.Ο. ἰδιοπράγμονα] Ἐεἶίς, ὀλιγοπράγμονα. 
Β. 2. ὁμοίως] Εοτίε, ὅμως. 
Ἑ. 6. Ὅτι μὲν] Μετ. Ὅτι μὲν οὖν, 

6. 1. ὠπάδει] Βὶο Ψεπεῖ, 1. Ὑπ]ρο, ὠπωδε. Ἐαΐ. Χγ]. διερἩ. {οτίο οοττεδτίοπε γείαβ]οτῖς ]εδῖοπῖς ὡποδεῖ, αν 
εχβαί ἵπ Αἱά, Β. Ε. Ἐ, 

0.0. ὠνέχεδαι] Ἑ. ἀναδέχεδαν, αἱ Ίαπα γετε Χγ]. 
Ο. 5. Παραθήσομαι δὲ] δὲ αἀάϊτατα εκ Ὑεπεί, 1. 

Πααϊάεπα Ἠαδεί; αυξ εχίσια ε{, εί οπιωῖπο ἀΠ- Ἅᾖ[α υἱέα ῥεγ]εμ]ὲς «αεαγε εἰ ἐπ ἐμίο νογ[αγί εἰ ῥος 
εἰ] ρετίρεξτα ἀῑβετεπεῖα ν]τεωτῖς ος νε, ξε]ιεί-- 
ταῖς εἰ πηἰ{ετίαε, ρι]ςειτίππα: ας ἑατρίππααε νίτα, 
{ αιῖς Ί]]α ρτο Ἠῖς [ε αἀερέατω ποπ {εηίξ, 
ΧΧ. Όπιαπι εί νοίαπιεπ Ώε πες, Ηοτῖ αα- 

ἔπογ: 1η αμογαπι αμαγτο αἷς, δαβίρηέει 1111 οἱ10/0171 
ε{ζε, ο [μα περομα ἐγαξίαγε. ειδα {αηῖ Πας : 

Ἅ{εο επί ἐρο ῥγιάεπέετι εί εάγεγε περοἶε, εί ῥαι- 
εα βαδεγε περοίαν εἰ /μας {αγιέΠ τες άδεγες επ εί 
/Γµαγωσα γεγωηα (γαδ]αί{ο, εἰ ῥαµεα γη, [214 εἰεραπίε». 
Έετε βπηϊ]ία οτιπι ἀῑοίε ἵπ Ηρτο Ώε Έεδις Ρει {ε 
Γρίας εχρειεηάἰς: }άεέμγ επἰίπη, Ἱπαυ]ε, γευεγα οἱ{ο-- 

ΥοΙ.. Υ. 

ῥακοί ῥετ[βίε!. Ἠαεο ποπ ἀϊῄοπατε αὖ Ἐρίουτο, | 
αυἱ ρτον]άεηείαπα Ιάεο {α{α]ε, πξ Ώευπι τοάάετες 
οτἱοίαπα, αιἡνίς νίἀει. Θεά ἴ]]ε Ιάεπι ΟΠτγβρρις 
ἵπ ρτίπιο Τε Ψ 1εἶ9, δαβίρµέεση, αἲεο /ήγο Γες η [η[- 
εἐβέγτη, 1{ {αρ φισ/ήµηα Γαείας: αμέ {εκ {β[ε ε[]ε 
ποφμεαέν ΣΤΗ ή Υέρεν εἰ εἰ ἵπ εκβεάἰΕίοπε α- 
Γάγωτη [ῇ ἑαἰές [έν φιαίε Ιάαμιῤγη δοέλα, αμὲ 
{ες Ροπέίσω. δεὰ εξ Πὶς ἵρπις ἀῑδΙοΠεπι 2ΡΡο- 
ΏΣΠΙ, μί γιάεαπιας αΏ Πομε Ίπια εί {ππιπια οΠογάα 
εοπείπαηῖ, 1 «οη{εη{ίαί Υἱία Ποπαϊπίς ααϊ οξίαπι 
εί ραυσατυπι τετυπι (Γαϊδίοπεπι ἀε]ερετίε, ουπη 



17ο ΕΚ ο τσι αγ 

σιωιππαζοµδε Σχύθαις, καὶ τὰ τν ὂν Ῥοασόεῳ πυρώννων «Φθάτ]οντος 
οξ οἱασδήτνος ἀνάγκης. “ Ὅπ }, Φιὰ, - καὶ σρατόύσται μετὰ δὺ- 
ὅ νασῶν χο βιώσεται, πάλιν ολικεψώμεδα τώτων ἐχόμβμοι, πνῶν μὸῤ 

 θὐδὲ ζώτα πφονούντων, αἱ τὸς ὁμοίας ἰπσλογίσυὰὴς, ἡμγν δὲ κο 
ἅ οῦτι Ἀπολιπόντων, λ]Φ τὸς «Ὀθαπλησίας λόγας καὶ μετὸ μικρὸν, 

6 Οὐ µόνον δὲ μετὸ τν «φθθκεκοφότων «ῆὶ ποσὸν, ὶ ὂν ἀφωγαῖς καὶ ὂν 
ὅ λεσι ποιοῖς γεγονότων, οἷον «Ὅοὶ Λόύχωνι ὁ Ὑδωθέρσῳ” Καλλιῶίνει 
πνές ἐγχφλᾶσιν ὅτι «φεὺς ᾿Αλέξανδρον ἐπλόυσεν ἐλπίζων αἰναςήσὲν Ὅ- 
λιωφθον, ὡς Στάγειρῳ ᾿Αριουτέλης Έφορον ὃ καὶ Ἐενοκρατίυ κοὶ Με- 
νέδηµον ἐπαινῆσι ποξαιτησαµλκας τὸν ᾿Αλέξανδρον ὁ δὲ Χρύσππος ἕνεκα 

χξημαπομᾶ τὸν σοφὸν ὦπὶ χεφαλίωὼ ἐς Παντκόπαιον ὠ)εῖ ὃ Ἡ' Σκυνῶν. 
3 ε αν ε λ .» άν, . ο κσά 

ἐρημίαν. Ὅπ 19 ἐθγοσίας ἔνεχο, καὶ χβημαπισμΏ αῦτα ποιᾶ, ὢ «φεοδε- 
ἵλωκε, -' σεξ, ὑπο)έμψῆμος, “ἁρωώζωᾶι µάλια ὢ σοφ χρημαπομὺς, 

2 λ ὦ λ 9 2 

ἑ τὸν Ἀπὸ βασιλείας, καὶ τὸν Ἅπὸ «φίλων, καὶ τράτον οὐὶ τήτοις τὸν Ἀπὸ 
 σφμείας Καΐτι πολλαχΏ μλὺ Ἀποχναίει ὔῦτα ἐπορῶ, 

Ἐπεὶ τί δᾷ βροτοῖσι, πλὴν δυόῖν μόνον, 
Δήμητρος ἄκτης κα] πόματος ὑδηχόν : 

ὂν ὃ τοῖς Περὶ Φύσεως λείε, -' τὸν σοφὀν, εἰ Ἔ μεγίςίω ἐσίαν ὙἈποράλοι, 
« διαχμὶὼ µίαν ὀκρεοληκέναι δόξεω.᾽ Οὕτω δὲ αὐτὸν ἄεας ὀκὲῖ καὶ 

Ε. 2. 2ὸ ἐργασίας] Βὶς εἰ Κεϊης, Ὑμ]σο, παρεργασίας. 

Ἐ. α. ποιε, καὶ] Ἐεἴίς. ποιεῖν δεῖ. 

Ε. 7. Δήμητεος----ὑδιηχόν] γετί[αις αἀάτίας εχ Β. 

εο αἱ ππᾶ οµπῃ ΡογίΠί5 εφιέεί, εἰ Ῥοίροταπί {γ- απάτί εοπνἰέζαπα γεει(αΠεηέ. Α: ΟΠτγβρρις αωα.ί-- 
ταηπί Γες ασαί αιανῖς πεςε[βταίε πάμᾶω5. «μιά ἴ5 ςαυ[α Βαρίεηίεπη οδίοτίο οο]]ο ἵπ Ῥαπείοαραεαπ: 
οπή, Ἰπαυῖε, ἐπ εκβεάΗέοπε Πάμε ῥοίεπέ- ταρίτ ας ογίματυπα {οἨκαάίπεπι. ΊΝαπι Ἱηογί οαυ{- 
ας, υἱία/πᾷ με Πα αξτμγΗςν ων ρψ εὐη/άεγαδίπν {8 Ἆος ολη αρ Ιπάήτιετε {ε Τρίε ργοβίεέι, ἔγες 

πα: Ρὲς ἐπίεπη. «Φμίάαπη είπα πε Άσε φµίάρηι [11/ῤίεση-- 
1 οὗ [πέος Γα{ἱθείπαάἰθηέσ Ποδὲς ῥεεε γεἰζηφιεπήή-- 
ῥ1ς οὗ [πηία αγριπεπία. Ἐϊ ραμ]ο Ρρο[: 0 /10-- 
ο εἶετη {45 φι; [απ ῥγο/εεεγωέ {η ἆ[ειβίίμα εἰ Πιογ]-- 
δι, μέ αβιά ιμευπε εἰ ΙάαμίῤγηἜοα, Αίααί 
ΟαἱΗβπεπί {απέ αἱ ν]έο νετίηΐξ, αιιοά αἆ ΛΙεΧ- 
απάγιαπα κ ρε ΟΙγπμ τεβιωεπάα, ους 
οιαρίταπι ἱπίαιτανεταί Ατίζοϊε]ες; εἰ Έρμοταπῃ, 
Χεποεταίεπι, ας Μεπεάεπιυπι Ιαιιάφηί, αἱ Α]εχ- 

γε Γαε]εμάξ /1ο405 ΡοΠεΏΦ δαβίεπέ{ /ηαΧΙΠΠΕ ΕΟΗΡΥΗ-- 
οπές; ε ΤΕΡΛΟ, εκ αἰηίεῖεν εκ αγίε [0ρῥήβίια. Αέ 
επίπι ρα(ᾶπι οἆ παι/εαπα μίαε ἱπομ]εαίς Ἅ- 

Ναπη ργαίετ Ἠαεο ἆπο, απα ἰαπάεπι πποτίαριθ 
Έε 4ἱ{ ορι8ὸ απο ουπα Τε] ασῖς {τασίοα», 
Τσι Ύα βαπα {α]υῦτίῖς Ίγπαρμα {αῬ]εναῖ, 

Οείετια {η {ἱφ ας Ώε Ναέυτα {οεἱραε, δαβίομίο, 
αἷί, [7 απιρ]{/ηπας 6βες αὐγ/αί, γεβιίαώγτη {ο απί-- 
εώήι αή/(]ε ὦγαεῤια, Όπῃ ααζεπι ]απι οἱ ἵτα 

κκ 

.. ΜΥ ΜΗ .--- -- 
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« 39 αἰτήσφ, καὶ «οεολήψεῶ α/, τὸ μῤ εὐθὺς ρχομούε, τὸ δὲ χρόνα 

«6 µαθήῇ διελθύντος, ὅπε εὐγνωμωνέκερον εἶναι, Φιῶν, ΄ ἀσφαλέσερον 

« δὲ τὸ «εολαμβδάνευ, ὡς αδικήματα τὸ τόπε οιδεχομᾶρε” λέγει δὲ 

ὅπως, “ Εἰσωθάτίοντα δὲ τὸν μιῶὸν οὐ πάντες οἱ νοιῷ έχοντες ὡσαύ- 

6 πως, ὃλλ ἄλλως πλήθος, ὡς ἂν ὁ Χοιρὸς Φφέρη, 65χ ἐπογγελλομψων 

« σοοµήσὀν α)γαθοὺς, καὶ ταῦτ ὂν ὀνιαυτῷ' ὅσον δὲ «φεὸς ἑαυτὴς, ταῦτα 

ς ποιήσἀν «σεὸς τὸν συμφωνηῤέντα χρόνο, Καὶ πάλιν «φθδελδων, ΄ Τόν 

«τε χφιρὸν ἔσεται, πότερον εὐθὺο δεῖ τὸν μιῶὸν λαμθοώειν μα τῇ 

« «θλσύδω, καθαίαρ πλέίς ποεποήχοισν, Ἡ καὶ χρόνον αὐτοῖς διδόναι, τὸ 
« τόπε τάτα μᾶλλον καὶ αδικήματα οὐλιδεχομλύε, δόξαντοο οἳ ἂν τι 

« εὐγνωμονεέρου. Καὶ πῶς ἢ χρημάτων χφταφρονητὴς ὁ σοφὸς, Ὠδὸ 

αφθαρὸ ἐς Μοοίῳ τἰὼ λεκὰὼ αἩμλλὸς, κὸν.μὶ αἲλμθο, ἡ μις 
Φάριον εἰσωθότων, ὡς “πεποηὼς τὸ «αἲθὶ αὐτόν; Ἡ βλάσης κρείτ]ων, 

Φυλατόμῆωος μὴ ἀδικηδῇ «δι τὸ µιάρμο; ἀδικάται 19 Φδδες μὴ 

Ελαήόμημος: ὅδεν μὴ. ἀδικᾶῶαι τὸν σοφὸν ὂν ἀλλοις Ἀποφηνάμόμος, 

ὀντιῦθοί Φησν ἀδίκημά τι τὸν τόπον ὀπιωέχεῶ-αι. 
κα. Ἐν δὲ τὰ Περ Πολιτείας, -Θὐδὲν ἡδονῆς ἔνεχα, «φράζεω, δὲ 

Ἑ. 6. ἀλλ᾽ ἄλλως φλῆ»ος] Ῥοτίε (ταπ[ροποπάϊς εἰ Ἱεπῖίετ πιιίαπά!9 νετθῖς Ίοσαφ Ἱτα τεβ (πα ίιγ----ἄλλοι δ᾽ ἄλλως, 
ὡς ἂν ὃ καιρὸς Φέρη, οὔχ, ἐπαγγελλομένων, ὡς τὸ ἀλῆνος, ποιήσεω ἄ.----Θεπϊεπίίαπι ἵπ γεγβοπε τεδάΙάϊπιμ», 1η 
Ἐ.. αεί σφλῆδος, ε]αίᾳιε Ίοσο αἀεί[ὶ Ίαουπᾶ. 

Ἐ. 7. ὅσον] ὅσα Ε.. 
Α. 5. Καὶ σῶς ἢ] Β. Κα) σῶς εἴη--- Καὶ σῶς ἂν εἴη Ὑεπεί. 1, 8 {ος, ΠΙΑΠΗ. 
κ. Ἰ. περὶ αὐτὸν] Ἐοτία, παρ αὑτὸν, α{ Εοϊῆς, 

Β. 1. ἀδίκημά τι] Ἐοτίς, ἀδικήματα, υἱ πιοᾶο, Ἑ., Ἑ. ἀδικημάτια τὸν τόπον. Ὦ. Ὑοπεί, 1. ἀδίκημώ τι ἄτοπον ἔ. 

/Γ οἱ, εὔγήα [α{{η ῥΥήηιο εὐπργε[ε /πογεεάεσα ἀεδεαί 
εχίρεγεν [εμέ Γ2εεγο οοπηβίωγεε, απ {ε7αβΙ” εοπ/ῇή{εγε, 
σι πο μέ υἰάείγ ῥαπαμίογ, Πα ορβογΜΗΜίοΥ ε[ῇ 
Γη]. Ῥεά 4ποπαπι πιοάο Ραρίεπς νεὶ ρεεµηῖα 
επ] «οΏί{επΊΙΟΙ, αυἱ αεοερῖα {ΠσΓΑΡΠα Ρτο αΓρεηίο 

Ἱπβα[εί εἰ εχευ]{εί, Ἠϊς επι αἆ ππετοεπαγίας οΡ- 
τα εί [ορλίβίςαπι τε]ερα. Ουίη εί εχαξγΗΥΙΗ 
2πέγεεάεγε, εἰ απέε ἔεηηβης αεοερέγ 7η, αἲξ, φιιαπάἄτη 
βαγέεηι [{αέήηα 11 ος με ἷμς .. εἰ ἀῑεάεγίέ, αι {ε7η-- 
βογε εκαξίο: φΗΟΓΙ2Η ῥος αῑί εΠο ῥηπιαπίς, {ιά 
Μέέμ5ν Φα [ας ῥο/ῇέ αεοἰάεγε. ἸΤοφαΐεαγ αμίεπα 
Πε: Δ4εγεράεπα εκἰσιηὲ ο ο71Εὲ φί [αβίπέ Θ0(ἶ2ηΙ 
2ποάο : [εά ας αἰμίεγ, ῥγομ ἑεπιρις ἀἰεάεγὴ, πο ή 
υμίσις δορρίήαγωσα ῥγοπ{οηέίι [ο αἰ[οἰβιίοε οπος 

το Γαξξμτος, ἰάφμε αηπιιο [ῥαίίο. [ρ [ο 14, φιοαά εἶης αὖ 
{βρε ᾖεγέ ῥο/έ φιαπήύηφιε {η {ρᾖν [Η, εογίο εοη/{ήέμ- 
10 {ΕβΟγε ῥγα/Ἠμγος. Ας ἀεϊιπάς, Τοπβις αι/ει 

νΙγίωίεπι {Γαάλῖ, εί υ{ξ ποπ εΓγαάιἀεγίε, {4ΠΠΕΏ ΠἹεί- 
οεἀυ]απι εχίραί ὃ- γε] ἶ6 εεῖε οιῖ ἁαπιωαπῃ Ιπ[ετγῖ 
πεαιεαί, ααἱ «αµέίοηε υ{αίυσ, πε πιετοεάι]α ἀεί[ταιι- 
ἀετυι ὃ ΊΝναπι [ταις πεπιϊπί Πε οἰίτα Ἱπ]ητίαπῃ. Τεα- 
αὖε εἶπι αΏδί ρτοπιηςία[εί, δαρίεπέ ποη [ογί η] 
7171, ηος οσο αἲί, γε ε/5 { ἑπ]ηγία οὐποκία. 

ΧΧΙ. ἸΙάεπι ευπι ἵπ ορετε Ώς Εερυδ]ΐσα ἀῑκ- 

Ζ 2 
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ἵ «θαυκόυάσιῶαι Φπὼ, “« τὴς πολίᾶς κο τὸν Εὐριπίδίω ἐπαινει 
ταῦτα, προφερόμΏρος, 

Ἐπεὶ τί δὲ βροτόῖσι πλὴν δυόῖν µόνον, 
Δήμητρος ἀχτῆς κο πόµατος ὑδηχόκ' 

τι μικρὸν Ἀπὸ πούτων πσροελ)ὼν, ἐπανᾶ τὸν Διολίω τὸ αἰδοῖον 
ἈποτρθόμΆμον ὂν Φανεεὰ, κοὶ λέγοντω «πθὸς τὰς παρόνας,  Εὔε κοὶ 
«τὸν λιμὸν ὅτως Ἀποτεψαῶ-αι τῆς γαρρὸς ἠδωάμίω. Τήα ἆω ἔχά 
λόγον ὂν τοῖς αὐτοῖς ἐπαινῖν τὸν ὀκβαάλλοντα τὼ ἡδονίω, ἅμα, καὶ τὸν 
ἡδονῆς ἕνεχα, τοιαῦτα «ορατ]οτα, καὶ ποιωώτης ἀπ]όμμον. αἰογρουργίαρ; 
Γράνγας τοίνυν ὂν τοῖς ΤΠερὶ Φύσεως ὅτι, - πολλὰ Ἱ' ζώων ἔνεχα, χάλλες 
ἕ ἡ Φύσς ὀνώοχε, Φιλοκφλῆσα καὶ ααΐρουσα τῇ πομιλία», κο λόγον 
ἐπειπὼν «ὉἈδαλοφωτατον, ὡς “- ὁ ζμὼς ἕνεχα τὶς ἀρᾷς Ὕέονε, αἱ τὸ 

«κάλλος αὐτῆς, ἐν τῷ Περ Πολιτείας νεανικῶς ὀεήμηκε “ τοῖς 
ἕ ζλὼς τρέφεσι χοὶ αδένας, ὥασερ αντνομοετό τὰ τῇ κόσω8 νοµο- 
Ῥέτη, καὶ τῆς Φύσεως χὐταγελῶν Φιλοχφλούσης «δι τὰ ποιαὗτα «ἵδ 
ζώων, οἵς ὁ συφὸς ἐν τῇ «Ὄόλει τοπον οὐ δίδωσυ. ΤΠῶς 3 θὅχ. ἄτοπον 
ἐγκαλξῖν τοῖς πθέφουσν ἃ λμνῶσω ἐπαιέί πὼ Τρφοιαν;, Ἐν μθὸ 
ὦω τῷ πέμπω Περὶ Φύσεως, εἰπὼν ὅπτ, “ οἱ κόρεις εὐχρήσως «ξυπνί- 

ἕ ζουν ἡμᾶς, καὶ οἱ μύες οισρέφουσιν ἡμᾶς μὴ ἀμελῶς ἕκασα 
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«6, καὶ πόµατος ὑδιηχόον] Αἀάάϊταπα εκ Β. εἰ Χγ]. 
«ᾱν ὅτι, “ πολλὰ] δὶς Ἑ. Με. Ὑπ]ρο, ὡς ὅτι πολλά. 
8. ὃ γονῶσαν ἐπανει] Νου ἁπδι(ανὶ τεεῖρετε Ώαπο ΣΥ]. εοττεξίοπεπα, 4 Με, εοπβτηιαίαπα. Όπαπες Ποσῖ, 

ἁγεννῶς ἂν ἔπανῃ, 

πει, εἶνες πίβἓ] υοἰβίαδές εσµ[]α αἔγος αμὲ ῥαγα- 
1105, Ιαιάαν ΙΠείαιε Εωτίρίάεωπι ος, 

ΊΝαπη ρταίετ Ώσεο ἆπο ααα {απάεπα πιοτία δριας 
Ῥε 4ἱ ορις 2 αἶπια; οππα {ε]]ατῖς {τασῖρις, 
Ταπι ᾳπα αῑπα {α]αῦτίς Ίγπιρία {αθ]ενεί : 

ραυ]υ]υπα ρτορτεβας Ὠϊορεπεπι ]αυάαί, ααϊ ἴη 
Ρρυυ]ςο πιαβατυαῇςε, ἰωλῤόναυὰ αἁαπείδις, η- 
παρα ᾖεεγεί [ο εἰίαῃ Γαπιοηι αά/γ]ήο υεπίγε ῥείεγε. 
ΎΈαπι αμίεπι ταίοπεπι Ὥος Ἠαδεί, απο] εί επι 
Ἰαιάατε αἱ νο]αρίαίεπι ε]εοῖπες, εε ααἱ νο]αρίαεῖς 
ελυήα Ηἴμα:ς αφετεῖ, εἰ εο εατρϊτάϊπίφ Ρτορτεάς- 
γείατὸ Ιάεπι εμπα ΙΠ ορετε Ώε Ναετα [οτίρμῇεε, 
παίκγατι πμίία απγια]ία ῥιογ Ημ ἰπίς εα[]α ῥγοίη- 

{ε, ραιιάρπέεηα ΠΙΙΙγΗΣΙ ῥι]εβγ {Τε εξ υαγἱείαίδν 
αἀ]εείΠείαιε αιεπίβάπχαπῃ α ταίοπε ἀϊέχαπα, ῥαυο- 
πε7ῃ οὗ εαιάατη ας βεβγιιάέπεηι ε[[; εγεσέν 
τωτίαπα 1Π Ἠρτο Ώε Εερυδ]]σα, αιάαέτετ Ππ[εξχαίας 
ες φἩἱ ῥαυοπες αἶμπέ εἰ ᾖ[οπίας, ἵαπαιαπι ΟΠ{Τ8-- 
τας Ἱερίοις 4 οοπάίτοτε Ίεσαπι πίνει ρο[(ἱς Ἱε-- 
βες Παίιεης, ας παίιταπα {αδίαππηαπς, αἩς Εμάϊοίε 
ἴρπι εἰεσαπεία εἀϊάιΠει απίπια]ία, ααῖοας Ραρίεις 
η μτδε Ίοοιπα πος οοποεἀετεί. Ου επἰπι ποη Πέ 
αὐίατάυπα ουἱραΓί εος ααἱ α]υπί εα, 4Ἡςξ ΡΓΟςΓΕΔΗ-- 
(επι πε Ἰωιάας παευταπι ὃ Τπ αωἰπίο Ώε ἸΝαέυτα 
αδί ἀῑχίε, α11111εΥ ος α εἰπη]οίδην ε [0πο εκεαγν 
εἰ α ίδς αάηοπογὲ αἱ η γεῦις ἰρραπάές εγαε 
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« φθένω, Φιλοκαλὲν ὃ Ἡ φύσν τῇ ποικιλία Ὑαίρουσαν εἰκός ὅδι ζῦτα 

αλ λέξεων ἔρηκε  Τέοιτο ο) ἂν µάλικοι τότε ἔμφασς οι τῆς κέεκα 

τὰ πιώ ὀντιῦα }ὸ ὀιφανει τὸ ζῶον γεγωέναι ἕνεχα, τῆς κέεκε, καὶ 

οὖχ ἀνάπαλη, τῷ ἄλῥοι γωυομβῥῳ ὅτως, Ἡ 9ηλυδομὸ ἠκολώδηκε. Ἐν 

δὲ τῷ Τε Πολιτείας εἰπὼν ὅτ,  ἐγγὺς ἐσμὲν τὰ μα τὴς κοποῶνας 
« ζωγροφᾶν, µετ ὀλίον, « τὸ γεωργικὸ, Φπῶ,  χφλλωπίζευ τινὰς 

« ἀναδενδροίσι καὶ αὐῤῥναις, καὶ ταὼς ὢ «ξισερὼς τοέφεσι καὶ φθβδικας, 

« ὕναι κακκαβίζωσι αὐτοῖς, καὶ ἀηδόνως” Ἡδέως οἳ ἂν ἀπὸ πουδοίμίω 

ή Φρονεῖ «ἳδὶ μελι]ῶν καὶ μέλιτος ἱῶ μδὸ ὸ ἀχόληδω τῷ τς χδρής 
9 { λ Ἆ / 2 / / / , 2 λ / / 

εὐχρήρως, τὸ τὰς µελίτ]ας οἰχεήσως Φφάναι γεγονέναι) εἰ δὲ ταύταις τόπον 

ὃν ποόλει ὄΐδωσι, αἱ ή αἴδ «οεὺς ἀκοίὼ κοὶ ὄψιω ολιερπῶν ἀπέργει 
πὴς πὐολίτας: Καθόλε δὲ ὤασερ ὁ τὰς σωωδεπνες μεμφόμΊμος ὅτ 
απρῶνται τεαγήµασι καὶ οἴῳ καὶ ὄψοις, τὸν ο] οι ζαῦτι κεκληκότα, καὶ 

ο 2 ο 2 ον « λ λ / 
ζωῦπι «πἱαρεσκόωασμένον ἐπαινῶν, ἀτοπὸς ὕοι ἕπως ὁ τὸ μὸῥ Τρόνοιαν 

5 - Ν. 9/ Ἆ λ α” / 2 
ἐγκωμιάζων ἰχθῦς καὶ ὀρνίαις καὶ μέλι καὶ οἴνον «Ὀδασκόωάσασω, ἐγ- 

ων ν-- 4 / ϱω ᾽ 9 / 

καλῶν δὲ τοῖς μὴ «δαπέμπεσι ζὗῦτα, μησ δεκημημοις 

Δήμητρος ὠκτῆ, πσόμασί τε ὑδρηχόοις, 
΄Απερ πάρεςι κα) πέφυκεν ἡμᾶς τρέφει, 

9 ”ν 2/ ου Γ ι / « οὔλενα σοιειῶ-α| λόγον ἔοικε τὰ πονανήα λέγει ἑαυτώ. 

Ὦ. 6. Ὦ ηλνδον] ΝΗ ἵπ Ἠθτῖς εβ νατῖεταεῖς, πΙᾷ ααοᾶ Ἑ. Παδεί 3 9ηλυγῶν. Ῥοτίε Ίου ἵτα τεβηροπάμβ, τῷ δ᾽ ἄβῥενν 
γωομένῳ ὅτως ἡ Φήλειω γοῦν ἠκολώνηκεν, Ἰπίετρτείαιίοπεπα ἵπ Τιαϊπῖς Ρο[αίπιμθ. 

Ε. 4. ὄψιω] 8ίς Ἐ. Ὑν]ρο, τέρψ», 
.. 

αἀθίῥεαηηιο, Παίγαιφμε ράπάεγε ῥη]εργιάίπε εἰ 
υαγ]είαέε, αἀάϊε Ώρες νεινα: Τά ππακίπε ἐπο]]ὲσέ ῥο- 
16/4 ε εαµάα ῥαυομν. Τί Πρηϊβοαί ΡαΥΟΠεΠΙ εΠε 
{ρέχυπα ρτορίες ολµάαπα, ποπ γἱοϊβπαι; οεέετπα 
πιαίομ]ο Ι{ ηΑίο Εοαπηῖπα «απέμπα «οπ{εαιεηεῖαε 
- αάάῑτα ο ο Ίπ Πῦτο Ώε Εερυδ]σα ουσια ἀῑχ-- 
Ηεί βγω αδε[[ε φιιίη είσαι [{εγφιηιπία ῥίπρανες, 
Ῥουά παι]ίο ροίῖ αἷες ον νοκ όπε σ]- 
1ἶδαν αγῥογες απι[επέίδαις, εἰ 115, αε ῥάυοπες αἷε- 
κέν εἰ εσἰωώηδας, εἰ ῥεγαάίεες 8 {βᾖε επεζαδεπ!, εἰ Ἰω[- 
εἰπίαι, Όυσπη νε]]επι εκ Τρίο ααά]τε, ηιϊά ἂε αρῖ-- 
ης εἰ πιε]]ε (οηεῖτεε: {αἱ]ίοεε επίπι «οπίε(ιεῃς 
εταί αί { οἴππίοςς με]]ΐεει, αρες ἵπαθ]εε ἁαιας εῃε 

» 

ἀϊοετεί. Όιμοά { Πῖς Ίοσυπα ἵη πτβε οοποεάῖξ, ος 
αμάϊτα Ἱαουπάϊς εί ορ]εξϊαίίοπεπι Ποδεπεῖθις α τε- 
δα5 ατοεῖ εἶνες ὃ Τπ απίνετίαπα 2υίεπα Ποιέ ἱπερίιις 
{πτ αυ εοηγίνας «µ]ραπς αποά υαηέατ Ῥε]]ατί]ς, 
νίπο, οὐ{οπῖ18, Ἱπεεγῖπα Ἰααάεί εἀπι αυῖ αἆ βα αὖς 
{ε πβταέτα «ος Ἱπν]ωνγετῖε; Πς ααϊ Ῥτογϊάεπεῖαπι 
]αάαΐε, αἩάξ ρίοε»,ανες, ππε], γΙπωπηαε ργσυετῖς, 
γϊέεαρεταπς Ιπίεσῖπα «ος αι Πα ποπ τεριά]ληξ, πε- 
αὐξ εοπίεπ(ῖ {απε 

Τε]]ατῖς αἴπαα» {ταρῖδας, ροίααπε 8. .α., 
Ου. {υπί αἰεπά]9 ποδῖς, εἰ παπί οὐνῖα, 

εὐπι αρρᾶτεί ΠΟΠ οΙΓάΓε απ Πδἱ 1ρίε οοπίγαάἰςατ. 
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κβ. Καὶ μὼ ὃν τῷ Ἡμ Προτοεβιιῶν εἰπὼν ὅτι κο πὸ µηπκάσ 

«ὁ θεφάράον ἡ αδελρώς ογ]μάθαι, οὶ φαν τν κ) αθιθὸθν 
ὅ Ἀπὸ λέχες ἢ Φανάτη «πθὺς ἱερὸν, αλόφως «Ἀ]ομοέθλητα) καὶ «οεὸς τὰ 
« Φηρία, Φὰ, “ δεν Ἀποολέπει, καὶ τοῖς ἐπ ὀκείνων. 2νομβλῥοις τεκ- 

ἕ μαίρεῶ αι τὸ μηδὲν ὤτοπον μηδὲ «Ὅδὰ Φύσι ) αν τοιότων εὐκαίρως 
ἕ 2 «πθὺς ζαῦτα γνεῷ-αι τὰς τά ἄλλων ζώων «δα λέσἁς, εἰς τὸ μήτε | 

μπουν” 

Τούς 

6ς 

λ αν «99 

ἑξταίνει τὸ εῖου' 

ςς 

2ηθλωση, ὀζωῦδα ο) Ἀπόλογον. 
ΧΥ. Τὰ καζηνα [κα ῶς δοκΏρος ὑπὸ τ ἐξωλον αἰτιῶν {οεῖς ὁμαῖς από: 

λυσιν πορίζει, ένιοι . «φιλοσόφων ἐπελόυσικήν τινα κίνησν ὂν ᾧ ἡγεμονικά 

καζωσκόάζασιυ, «πι Ὅ' «οδαλλακ µάλισα γαομλύην ἐκδηλον ὅταν 29 

καὶ 

ταπἆο, πιοκ Ἱπέτα Β. εαΙη γοσςπα Ροίαῖτ, 
ἀφεκτέον) δἷς Ε. Ῥ. Ὑμ]σο, ανεκτέον. 

ταπι αἲ Ἑεῖῆς, 
Ἑ. 3. ἀπονηρίωσυ] Ίκεο, ἀποθεώρησι». 

Β. 4. απόλογον] Ιερο, οὐ πρὸς λόγον. 

Β. . Τοῦ κατηναγκάθαι---] ὈΠπχι πονῖ ρεϊποϊρῖαπα σαρῖ{15, ααοά οπηπες Πδτὶ απίεοεἀεπῖσιας οοππααηΕ, 
Β. 7. παρκλλακ]ῶ»] Ἐοτίε ἁπαραλλακ]ῶν, πἵ Βεἴῆς, 

ΧΧΠ. ἸΙάεπι ἵπ ἘχλΠογελεογίς, 7η ο /πάέγεν 
Λία, σέ /Όγογε βαδεγεν υε[οί εἰδίς ἐπέεγάλξείεν α ἠεζῖο 
αμί «αάανεγε αὖ γεηι [αεγαπι αεεεάεγε, ἑαίία ε[/ε Ρτο-- 
πιυποίαης φις Ἠμ]ίά γαδΐοπε υἱ{βεγεπεη. γεῥΙεεγε πος 
Ίωδει η δεβίας» παπι εχ ἐὲς ῥο[[ αγριωπεπία [ιπὲ πὲρε] 
{ογιπ εἰ αὖ[ιγάωη ε[[ε, νε παίωγα γεβκσηαης: αἲ- 
Φμε αάεο {εηβε/(τυε ῥμε αἰογωηη απήπιαἔιωπ εκεπιρία 
αάάμεῖν φας πεφμε εοἰέαν πεφμε ΟΥΗΗ Ἠέφιε Γήεγ(έτε 
{1ο Πεπαβίωη, ἵπ ΦΜό αεεἰάαμί ᾖ/α, ῥούμαμε. Ἑπτίαπι 
ἵπ οαμϊηίο Ἠῦτο Ώε ΊΝαεαγα αἴε, Κεᾶε ΠΗεβοάωηι 
{η{εγάίεγε πε ἴπ ]ομίε αμ [πίπα Ιπείαπάς; εί 

συγγωόρᾶμα, µήτε νῶντα, µήτ' ὀναπογήσκοντα ὂν τοῖς ἱεροῖ µε: 
ἐν ὃ τῷ πέμήῳ πάλι Περ Φύσεωε λέγά, - καλὼῶς 

ὅ μὸ απαγορόύεν τὸν Ἡάοδο, εἰς /οταμὴς αἱ κρίώας ἐρὲν' 
σ μᾶλλον αφεκτέον εἶναι τὸ αοὺς βωμὸν ἐρᾶν, ἢ αφίδουμα. Φεοῦ. μὴ 
9 εἶναι «πθὺς λόγον, εἰ κιώες κ) ὄνοι τῶτο πομάσι κ) ποιδαάεια νήπια, Ἡ 

ὁ µμηδεµίαν οπιροφὼ μησ)᾽ «ιλογισμὸν ἔχοντα «δι τἶς τοιούτων. 

Άποπον μδῥ οω τὸ ὀκᾶ μὸ «ὔκαιρον εἰπᾶν τὺ ἡν πώς ος 

5. τῷ τῷ ] Ιηίες Ἆας Υοοες εχοϊἀϊπε ν]άείας Ώάπετας Ηστ]. - 
νο) εὸς] 8ίς Β. Ψεπεί. 1. α {εουπάα παπα. Ὑμἱσο, ἐπί. Α]ά. Ε. Ὑεπεί. 1. α ρεῖπια παπα, καὶ. -- 
ἂν, κών μάς ἨΠαιά {οἵο απ Απέϊος {οτιρ{ετῖϊ ἀποδεωρήσεις : 

.δ. 
 .. γὰρ εἶναι] Νοτ ἁαλιίανϊ Ἶος τεοῖρετε, Ποεί πα]]ο ἵη Ηρτο ἐγαάϊέατα, απᾶ οπηπες Ἠαρεηί παρεῖναν. ο ά γε- - 

ἔτι δὲ 

απαπάοαα]άεπι ἵπ εοάεπι ΟἨτγβΡΡΙ Ίοσο ΠἹεπιο- 

Ἠι/ίο 7πασίς εσυεπάη ε[ε, πε αἆ αγαπι αμί νο 
εγ ση αἰζφμοά 1εογωηι Ππείαηιες Ίεφιε Γ1εάά)η 
ε{ε ῥαπε γασπεπε, βεγὶ ῥοε ἐββοη α εαπίδωον αβηέον 
{γαπέέδιςν [πε χ]α οὐ/εγυαίίοπε αέ επγα βαγΜΠΗ γε- 
πιω. Ἐπρο αὐ[ατάωπι εβ Ὀτιίογαπι απίπιααπα 
οοππρατατίοπεπα Π]]ίς τε ορροΓέαπαπι πριθαωνς 
Πίς αέ ἱπερίαπα τεριάΐατε. 
ΧΧΠΙ. δωπί φαἰάαπι ρΕΙ]οίορΒί, αἱ ἵπ βιου]- 

Ὠίε αηϊπιί ρτ]πεῖρε απαπάαπι εχγϊηίεους {πρεγνς-. 
πἰεηίειη πιοτίοπεπα Ροπµης 5 αμα πιακῖπιε εἰαοεί- 
σαΐ ἵη εις Ιητεί {ε «οπιραΓα!ξίδ.  απι οὔπι ἆματ 
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δυοῦ ἴσο Διωαμλῤων καὶ ὁμοίως νάνων λαέτερον ᾗ λασέν αναγκη, 

μηδεμιᾶς αἴήαο ολὶ Φκίτερον ἀγώσης, τῷ μαδθὶ τὰ ἑτέρου Ἀ]ριφέρεων, 
ἡ ἀπελάσιὴ Δώαµις αὖτη τῖς ψυχῶ' ὠθαλων οξ αὐτῆς λαξώοι 
δέκοψε τὰὼ Ὑπορίαν. Πρὸς πούτως ὁ Χρύσππος οντιλέγων, ὡς, “"βια- 
« ζομήῤως τῷ ἀναιίω πὰὺ Φύσν, ὀν ολλοίς Φρατίθησιν ὅοπὸν δρα 

δε 9αλον καὶ τον ζνγὺν, καὶ σολλὰα Ἡ μὴ ἂμωαμ]ῥων ἄλλοτε -- 

« λαμθάνεν π'τωσές, καὶ ῥοπᾶς, ὤνόυ πινὸς αἰἴίας καὶ λα φορᾷς ἢ 

« αὐτὰ «πάντως Ἡ «ἲξὶ τὸ ἔξωλεν γνορόῥης᾽ τὸ 9λῥ αναίπον αν 
μή ρί εἶναι κὶ τὸ αὐτόματον" ὂν δὲ σος πλατ]ομθῥαι, ου ορίων 
ἐν καὶ λεγομθῥαι. ταύταις ἐπελόύσεσαν αἰτας ἀδήλους φοτεέχεο, κο 

«λανλάνοα ἡμᾶς οἶπι «ατερα τὶὼ ὁρμὼ αγούσας. 
ι 

Ταυτα 

ου ὂν ποῖς γνωριμωτάτοις ζὰ ὃν ὑπ ἀω «πολλάκις εἰρημλῥων. 
3Α. δὲ τούτοις πάλι αὐτὸς οξ ἐναντίας εἴρηκεν, οὐχ. ἁμοίως οὕτως ὂν 
µέσῳ κείµηνα, ὃ αὐτόν «παρα ίσοµαῃ τν ἐκείνου λέξεων. Ἔν μῥ 

9λὸ τῷ Περι τᾶ Δικάζεν ὑπο)έμλμος δύο δρομείς ὁμοῦ σιωεκπιπ]ειν 

κ αἱφποεεῖ ή τὰ βραοώτῇ κοφήκει ποσα -' Ποτερο; 
Φιῶν, - ἔξεσι τὸν (ραοόυτὶὺ τὸν Φούικο. ὑποτέρῳ βούλεται Ἀποδομῥαρ 
 κἂν τίχωον απ σεωήτεροι ὁ ὄντες, ὡς ἂν ὀνταῦδοι τ' ἀυπὰ τι χαβι- 
« σύμῆμον τθόπον πια μᾶλλον, ὡς κουῶ τᾶ Φοίνικος γεγονότος αρ 

0.2. αναιτίω] Ρίο ΛΤε. οοπ]εοῖί εἰ Ἐεϊῆς, Ὑπ]ρο, ἐ ἐναντίῳ. 
Ε, Σ, κἂν τύχωσι»---δεδναι αὐτὸν] Ἐοτίαε εοττρεπάυπι, κατὰ τύχη», αὐτῶν μηδετέςου ὃ Φ-. ὡς ἂν ἐνταῦθα τῶν αὐτοῦ τε 

χαρισόμενον τρόπον τάς Ἡ μάλλον, ὡς κοωῷ τῇ Φοίνικος γεγονότος αμφό]έρω», οἶονεί τος κλήρη γωοµένου, τὴν ἄλλως 

κατὰ τὴν ἐπίκλισιν, δυῦναι αὐτόν; Πίαφαε ΥοτΏτωα. 

τε οὐ]είππέας Ππιῖ]ος Ίηίετ {ε, ε]ι[άεπιαιε πῃο- 
πιεηεῖ, αάτυτη αἰτετα {τε ἀε[ιρεπάα, πἴουπαιε πυ]- 
Ίᾳ εαμίῖα εκίςι, «ως ἵπ αἰεεταπα ρατέετη ἱπαρε]]ας, 
εο αυοά π]]ωπω Πς ἵητε εας ἁῑ[οτίππεη ς έπη 1]]απι 
νο κών; {αει]τλίεπι, ἵπς παπά ο απίπιυπης 

Ἰ1οµεπι Ηζαπη τοἱ]ετο. Όοπιτα ος ἀΐσεῃς 
ΟἨτγΏρρυς, κ; φις υἶπι παίιγες {π[οΥγεηί ἐπάμεσπαρ 
ε[[εέῖι {πε εαµῄία, «τεῦτο αάάιοῖξ {αΐιι οἱ ᾖγανε, 
ανν αἰία φις ποη ο/η αἰίαι αἴμίεγ ῥαδεγε Ίπο-- 
ἐφπες εἰ ἐπε[ιπαβίοπες, αὐ[φερ εαµ[]α αἰέφιια εἰ ἄῑ[ετ]- 
ππον Φις αιέ γεδες ἐρβο, αιά εαγη ἠπείζαί εοη-- 
έ11. Άι φμρά εαµ/ία εαγεαε βτσηίως ποῃ εῇε 
Ἡεπαφες πεζίωνη ε[[ε [οΥηέωσα : ἐπ ἐς αµίεπε, φιιῶς 

ποπ; [ησαπέ, Ὃ οπως ἔποσγεγε εσµ[ίας 
οὐ[ζμγᾶσν 45 ποδίς ποπ απίγιαάυεγ{επίέὔως υοβωπία-- 
{ει ἐπ αεγαπι ῥαγέει μέ Ππελιοί ῥεγεε]απὲ. Αταιε΄ 
ος αυ]άεπι εκ εοτώπα ε πηµππετο, «αμ: αῦ «ο αῖ- 
αιοτῖες ἀῑέχα {αΐΠε ποτήἩπιωπη εἴ. Όμας απ[επα 
9 αάγετία ἀῑχῖε, «μπι πος ὤαιε ΠΠέ η ππεάϊο 
Π12, Ἱρπις αἆεο νετδῖ ερο ρτοροµᾶπι. ἴπ Ἠρτο 
Ώε ]ιάϊεῖς οβιείο, ΡοπεΏ5 Ἠος, ἆμος επήγες [πω] 
2πείασι α{{πσεγε, ἁμφωϊσῖς, {μία αγδΙγο εεγἑαππἰς 
/Γαεἰσπάση 1: Ὀέγωση, Ἱπαυῖε, αγδίέγο ἔεοί ῥαύαπε 
αατε έγί υοἰμεγέέ, φμίῤῥε φις α. πεέγέως Γαΐλα [ν 
μή υἰδεαίωγ 171 ἄε [ο αἰιφιίά ἆάγε ἕ απ ῥοίζμος {απ- 
Φασι ῥαΐσια ΙήγΙ/φιιε {ἱ εοππηµπίεν ῥεγίπάρ ο. έα 



ιό ΠΛλοΥγτΑαΡΧΟΥ 
« οἱονεί πνος Ἀλήρου γωομένα ἐμάλλως χωπὸ τιὼ οὔήχλισν, ὡς ἔτυχε 
« δυμῥαι αὐτόν λέω δὲ ζὼ ἔτυχεν «χλισν, οἷα 9ήνεται ὅτων δυᾶν 
ὁ «θοκειμ]ῥων ὁραχμὸν ὁμοίων κ τὰ λοιπὼ, οὐπὶ τὼ ἑτέρου ο)λικκί- 
«ναντες λαμβρανωμλυ αὐπίω. Ἐν δὲ τὰ ἔκτω. Περὶ Καθήκοτίθ», 
ὅ εἶναι να, Φήσας - «θόγματι μὴ πάνυ πολλῆς οἴξια ὄντι «Ὁ«θωγ- 
ὅ ματείας, μηδὲ «φεθσοχῆς, αἀφιέναι «ει ζωῦτι τῇ ὡς ἔτυχεν οθικλίσὰ 
τῆς Ἀ]οροίας οἴεται δεν τὸ αἄρεσν Ἀποχληρώσωτας - Οἶω” Φφιὼν, 
ἅ ἡ π δυχιµαζόντων τάσδε πνὼο δυαχμὰς δύο, «ρῃ ποσόνδε, οἱ μὺ 
ὁ πύδε, οἱ δὲ τώδε Φφαῖεν εἶναι, κολἰὼ δὲ θὄδεμίαν αὐτό λαθδν 
ἕ πἱωριαῦτα οἰφέντα τὸ ολιπλέον οπιζητᾶν, ἑ ἔτυχε ληψόμενα κατ 
ὅ ἄλλον πνὰ, Ἀποχληρώσωντες αὐτὰ ἔλεγε, καὶ ἔτπ µάλισι τὺ µοχ- 
ὅ φηρὸν ληψόμεα αὐτν. Ἐν τούτοις λῥ Ἀποχλήρωσις, καὶ πὸ ὡς 
ἔτυχεν οἸπικκῶον τῆς Ἀ]ανοίας, ονάω πάσης αἰίας εἰσίγει τὶὼ αδια- 
Φόεων λϊψ. | | 

ο κδι Ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ τῆς Διαλεκτικῆς ὑπειπὼν ὅπ, “' Πλά- 
ἑεπων ἐσπούδοισε «περὶ τὸ Ἀ]ολεκτικίωὼ, καὶ ᾿Αβισυτέλης, καὶ Ἀπὸ τού-- 

των οἱ ἀχθι Τολέμωνος καὶ. Στρότωνος, µάλισα δὲ Σωκράτης καὶ 

2. ἡ τῶν] Ἱιερο, ἡμῶν. 
8. φαῖεν---λαθεῖν] Ἐοτία, φαῖεν εἶναι καλὴν, δέοι δὲ μίαν αὐτῶν λαθεῖν, 
4. Ἂν ἔτυχε-- αὐτῶν] Ἐοτίε, ἂν ἔτυχε ληψόµεδα, κατ ἀδηλόν τινα ὠποκληρώσαντες αὐτὼς λόγον, καὶ εἴγε μάλιγα τὸν 

μοχδηεὼν ληψόμενα αὐτῶν. ΙὈτὶ ἵη να]ραία οοπ{επῖπί, η] αιοά Ἑ. Ρτο αὐτὰ ἔλεγε ἨθΡεί αὐτ λόγον, 
Ιηίετ]εξτα ἵαοιπα. ὙΨετείπαας Ἰουμπῃ εχ ποβτα οοττοᾶΊοης, 

Ε.6. ἀποκλήρωσις] 1 ερεπάωπι, ἡ ἀποκλήρωσις. 
Ε. 6. τὸ ὡς ἔτυχεν] τὸ αἁά]νπι εκ Ψεποί, 2. εί τενοσβίιτα αΏ ἄνευ πάσης, οπὶ Ρετρεταῖη Υυ]σο Ρταροπεῦαέας, 
ς 7. τὴν ἀδιαφόρων] Ῥτῖας α ἙΒ. (απβπχας: Ροβετίας α Μο, Ἱηνεπίαπι εί Εεϊήίο. Ὑπ]ρο, τῶν διαφορῶν. 

1 » 1Ο. καὶ ἀπὸ τούτων οἱ] οἱ αἀάτίαπι εκ Μεᾖ. 

/ογΗίσπε, [ο Ἠμέα αέπιὲ ἐπελπαίίοπε εἰ ῥΥοµίὲ εα[ως 
ο επι αἰ[εγμίγί «αδίξ Ιπείπαοπεπι αμίεηη 
φοεο [ργμίαπι: μὲ { ἀμαδις ῥγοβο ης ἀγαεβηιες «ᾱ-- 
Φα έδαε, {ποπ αά αἰἶαῃ ΠπάσΗς φικαῦι αά αἰίαπι αεεῖ-- 
ἠρπάαηι απίγηµς {πελπαί. Ἰπ {εχίο εοἴηπι 9108 
Ώε ΟΗεΙῖς (οπἱρῇε στο, αδί ἀῑχίε, φαί ευ 
0η ΄Ί4ΡΠΟ ἀἱσηας ε[]; /2μάἰο αί α/εμάοπο, εκἰεπιαί 
Ἡς αά {ογίεπῃ τε]εραίῖς ἀεῦετε πος ορείοπεπα Εοτεμίταε 
αηϊπαί ἱπολπατίοπί οοπιπαἰέίεγε: σε] (πας) οἶη 
4ος ἀγαεβηπας εχρ]ογαήες εεγίας ἆε ἀε μίας, φµα- 
21174 αἰεγές ορέίον 14εηι εκβἰογαξἰομές εργ ίση εβίς 
ἀαέμ, οἱ αἶίμς ποδέ; ᾖαπεν αἶίις ἐλίαπι η ῥΗΙεβγαπι 

εοπΠΕΠάΙΕΗ, οβογγεαίφο πα” εκ απιῥαδην [πεγε 
{ης Ὅέγου οὐέ[[α 1 εγίογε εκβ]ογαζίοπον [πες εα) 
φτιᾶῦα εν ποδίς οὐ, ἐπεργία οµάαπα γαζίομὲ 
γε έσπεηη εαγεση «οπή 1επίσςν εἰῇ φεὶ ΠπάΚΟΠο οἰείε- 
Γίογοη [ωηήμγί [ινε Ομίρις 1]]ε νειδίς [οτεῖεῖο-- 
ηεπι αμαπάαπι, εί Γ{ογεαϊταπη απὶπιϊ Ιπο]Ιπαξίοπεπα 
Ιπτοάιοῖέ, ανα! ἁἰίοτιπαῖπα τετ Ππε α]]α οαιΗῖα 
εοπβευαί. 
ΧΧΙΝ. Ἱω εετῖο Ώε ὨὈϊα]εξίοα 1θτο οἴπα 

ἀῑκητες, Β]αίοπει, «{γγῥοέε]ενα, εἰ αἰέον φιιέ ᾖου [ιό- 
Γρ ε[]επέ α/ζιε α Ῥοἱοήπεγι οί δέγαίοπε)Η, ἀἰα]ες-- 
Μέρα ορεγαη ἀε1[]εν /πακίππε αµίεῦα δουγαίεπι» Ἰάφαε 
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| 
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Β / «/ «ες λ / 2/ / σά / / , 

οὐχιφωνήσας ὅτι, “ καὶ σιωεζαμαρτάνευ ἂν τι γελήσάε τώτοις τοσούτοις. 
ωρ 22 5 2 Ἡ ον 2 / 

«καὶ τοιάτοις Ὅσιω, οἰχιφέεει κ λέξν, “ Εἰ μῥ 3 ὁκ παρέργα «θὶ 
9 3 αμ / Δ / ω Ἡ ϱ/ Ν 9 

ϐ αὐτὴ εἰρήχεσων, τό χ ἂν τις διέσυε τὸν τόπον τῶτο οὕτω δὲ αὐθν 
” 3 ς « ” ” Ν } 

« οβιμελῶς εἰρηχόπων ὡς ὂψ ταῖς µείσαις διωάµεσι καὶ ἄνα γκοιοτάταις 
-α αὐτῆς ὥσης, ο) «ιλανὸν ο τοσΏτον α]ό μαρτά 

/ . κ ε] ον «/ 

γε αὐτὸς ΟΝ τοις ολοίς 
2 ς ε ο 22 .”5 Ἀ π . 

« ὀνᾶς οἵής ὑπονοιμὸμ.” Τί δω σὺ, Φήσαι πο ἂν, αὐτὸς ἀἰνδοασι τοι- 
αι. Ν / 5 Λ/ κ / τα μη, ε / 
τοις κ; τοσθτοις Θὄδέποτε παύση μοιχόμΆρος ἀσ] ἐλεγχων, ὡς νομίζεις, 

5 ὂν τοῖς κυρκωπίτοις καὶ µεγίσοις αἱαμαεπώνοᾶ,, Οὐ }ὸ ὃν το αἴξι μὸ 
“Αθ λεκτικῆς ἐσπουδωσμλως ἔγραψαν, «ξὶ δὲ ὂρχῆς καὶ τέλας κ }εῶν 
κ) δχαιοσωύης, ἐκ παρέργ», ὢ παίζούες, ὂν οἷς πυφλὸν αὐτῖό Ἀποκαλᾶς 
τὸν λόγον, καὶ μα χόμμον αὐτῷ, κο] μυρέας ἄλλας αμαρτίας ἔχοντα. 

- / 

Χε. « Τὼ οπιχαιρεχακίαν ὅπου μὺ ἀνύπαρκπον εἶναι, «Φησίν' 
« ἐπὲ αἴδ μὺ ἀσείων Θὐδεὶς ἐπ᾽ λλλοτβίοις Χφχοῖς χαίρει τοπαροπων., 
Ἐν δὲ τῷ δευτέῳ Περὶ ᾿Αγαςοῦ ., « πὸν Φδονον ὀδηγησώμλμθ”, ὅτι 

«λύπη ζὼν ἐπ᾽ λλοτρίοις ἀγαθοῖς ὡς δήποτε βουλομὴῥων ταπεωομῦ 

ο  ποὺς «ληόήο, ὅπως ωρέχωσν αὐτοὶ, σιωάπει τὶὼ οήτχαιρεχα-- 
χίαν - Ταύτης δὲ σιυεχὴς ἡ ὀπτχαιρεχακία γήετα, ταπειοὺς 8- 
« λομβῥων ἔναι τοὺς πολησίον αἱ τὰς ὁμοίας αἰτίας 9’ ἑτέροις δὲ 

Α. 
Β. 

αςεἰαπια[εί, 71] [2 εἰἰαῃ εΥγάΥε εἰη ήα]ἱδις Ιαη- 
:ήήφμε υἱγὴς, Ὥπες νετυα [αδ]απρίε: «Άίανι { οὐέήε εί 
εκίγα ῥγοβοββώη Άεπε ει ἐγαξαυί/]εηί, ῥοίεγαί 
αἰἷφωῖε [ογία[[ε Άαπε γεηι εοΠέΕΙΗΠΕΥΕ: εί 4ΜΐΕΗ {ία 
αεεμγαίε ἔβαπα γεηα εσεγ{πέ, αἱ φΗἱ εὔὔη ἐΠ{ΕΥ Γαεμ]- 
{ες ῥο{/ηπας Ππάκὔπεφιε πεε[αγίας ΛαδεγεΠέ; 0η 
ο ῥγοδαδίλε ες ἑαπίμῃ α υεγο αὐεγγα[[, φη ἐπ 
εφέ γεῦµς ἑαλος Γιογήηέ δὲ {γή φιιαίες ϱος [ο 
/αῥίοπιν. Ὠϊσαξ νετο αἰϊαιῖ, Όωτ ἐν π]]μπι 
{αεῖς, (Ἠτγβρρε, ἄπεπι, (2110ις (απε/αυε νἱγῖς αᾱ- 
γετίαπάϊ, εοίαιε τερτελεπάεπα!ϊ, ἆμπι εος Ριίας ἵπ 
{ωπιπιίς ας {οίαπι Γεπῃ οοπέἰπεη(ίδυς τεδιις εγαῄε ὃ 
Ίομ επίπι ατὈίέτος εο5 ἆε Ὠ(α]εδίςα ΒιιάΙο ορετα- 
αμε αἀβϊριεῖς (οτιρῃΠε; ἆε Ῥτϊπείῖριο, Είπε, Ὠιῖς, 
ει ]ωμεία, ἀῑοῖφ ἁμπίαχαί ρταξῖα, βίαιες ]οοί ;΄ ἵπ 
. νο Ῥ. 

8. νοµίζεις,] Οοπιππαίε ροβΐο, {επζεπίίαπα οοπβἱ(μίπηας: Ι{ᾶ ποπ οΡΗ5 ουπῃ Με2. οΟΓΓΙΡΕΓΕ νοµίζων. 
6, χαΐρει τοπαράπαν] Βαρρ]επάνπα ᾳαοά οχο]ἀ[ξ, χαέρει, τῶν δὲ φαύλων ἐδὺς χαΐρει τοπαρώπαν: πιοπυῖξ οί Με7. 

αα]δι5 έὰ 6οΓαΠι Γ28ΙΟΠΕΠΙ Ο8ζαΠη, εέ Πδῖ 1ρ[ι το- 
Ραρπαπίειη, πι] ία αῖς ειτοτῖθας «οπίαπιίπα- 
Ὅπι αΠετῖς εῃςε. 
ΧΧΝ. «σαιάμῤην φιιά αρ )α[ἠς αἰιεπίς βῥεγεῖ- 

Λίαέν, ααοἆαιη Ίοςο ἁῑεῖς, [ια εκ/αγε: περι 
πεα εΠ{ηΙ 711710 Φ0Η πα σασί! ῥΥορίε 
αὐῑεπα /ηαΐα: Παζ ΡΟΥΙΙΠΕΤΙ ΠεγΙΙΕΊΗ ο7ΗΗΙΜΟ ραιι-- 
4εγε. θεά ἵπ {εοιπάο Πῦτο Ώε Ῥοπο, «μπι ΕΧΡΟ- 
(μΠει Γπυιαίαηι ε[]ε «οίογοηῃ εοπεερίωηι ας αὖγιις γε- 
θα [εμπαές, {οἰδερί φιθά Γπυίάέ εβεγεπὲ ῥΥΟΧΙΠΙΗΗ 
ἀεβγέπιργε, μί {βρ εκεεἰεγεπέΣ απηεξες 1]απι ἆἂςε 
πια]1ς αΠἱογαπῃ εοπεερίαπα Ιαίαπι, Ἱτα ἱπαμῖεῃς : 
Ειίο επΕ{ηο αάλισγεί Ἰεισήία εκ αἰοΥ1Η πάς ῥε- 
αν {3 ΕΟΓ ἀπ ΦΗί ῥγοΧΙΠΙΩΗ Ὁοίωή ἀε]ες- 
{η {πι Μδς υεγο ε εαι[]]ς, αἰέἠς ἔαήπρη πα γσίεης 

Α ἃ 



17δ 

ὅ Φυσχὼς Φορὼὰς ὀκτεεπομλῥων, ὁ Έλεος γίνετω- ΄ Δῆλος ολό 

πι ο πι τ κ κ.Ὁ Υ 

ταῦδω τὶιὺ «πιχαιρεκοκίαν ὑπ αρκτὼ, ὥασερ πὸν «Φφθόνον ποὴ τὸν ἔλεον, 
Ἀπολιπὼν, ἱιὼ ὂν ἑτέροιο ἀνύπαρκτον εἶναί φησι, ὥασερ τὶὼ µισοπονηραν 
καὶ τὴ) αἰαγρθχέβδειαν. 

κς’. Ἐν πολλοῖς εἰρηκὼς ὅτ, - αδὰ Ὑ πλέίονα χρόνον Φὐδὲν μᾶλλο 
ὁ εὐδοιμονάσν, Ἅλλ ὁμοίως ὃν «ίσης τοῖς τὸν ἀἱμεβῃ χρόνον εὐδοιμονίας 
ὅ μεπιαΏσω” ὀν πολλοῖς πάλιν ἐἴρηχεν ὧο,  Θὐδὲ τὸν δάκτυλον χοδ-- 
ἄν ἠκει «θοτέναι ποέρν αμεριαίας Φρονήσως, χαάπς ἀσραπῆς δία- υ 

φ μδῤης.” ᾿Αρκεσὰ δὲ «δαλεναι τὸ ὂν το ἔκτω Ἱ Ἡφθιῶν Ζήλημάπων 

ὑπ «υπ γεγροµµένα «θὶ τάτων ὑπγεπὼν Φὸ ὡς, “ ἔτε πᾶν ἀγαθὸν 
ὁ «ήσης εἰς χαρὸν οί]ει, ἅτε πᾶν χωτόρωµα εἰς σεµνολογίαν, ἐπε- 
ἰώσχε ζαῦπι, “Καὶ }ὸ εἰ µόνον µέλλοι ἀμερῇ χρόνον ἢ Ἡ' ἔάατον ἕξλν 
«φρόνηση, ἐσ] ἂν Ὑ δάκτυλο καθήκὰ ὀκ]είναι ἔνεκα Ὁ ἅτω παβεσομῥης 
ὅ Φρονῄσεως, καϊπε «δὰ Ὑ πλείονα χρόνον ἐδὲν μᾶλλον εὐδωιμονοκώτων, 
« εδὲ Ὁ ἀῑδία οὐδαιμονίας αἱρέωτέρως νομλῥης «θὰ 7’ ἀμεραίαν. Εἰ 
μὴν ὦω 3} Φρόνησιν ἡγεῖτο ποητιὼν ) ὁ εὐδαιμονίας τὸ ἀγαθὸν, ὥασερ ε 
ὁ Ἐπίκηρος, αὐτῆς ἔδει µόνον τῆς ατοπίας κ) παραδυξολογίας οιλαμ.-- 
θαίνεῶ-αι τῇ δόγματος ἐπὲ δὲ ἡ Φρόνησς ἐχ ἕτερόν ὅοι ὁ εὐδαιμονίας 

Ο. 6. ὥσπερ τὸν φΦόνον] τὸν αἁἀτίαπα εκ Μετ. 
6. το, ὡς, “ὁ οὐδὲ] Ἑοτίε ὧς, ““ οὐδ) ἄν πί ΠΠΟΧ. Ὑ α]σαίωπι ΦίερΙ. (πιβί εχ Οο]]αι. Μιτεῖ. Βο]οῖξ, Ταπποξ. Ναπι 

Α]ά. Ῥα{. Ἁγ]. Β. Ε.. Ῥ. ὡς ἐδέ». 
Ὁ. 6. κανήκει] Ἑ. Ἐ.. Ῥ. καφήκοι. 
Ὦ. 7. καίπερ παρὰ---άμεριαίαν] Ἀοπ υιάεπίωσ εΠε ΟἨσγβΡΡΙ, {εὰ Ογγβρρεϊς α Ῥ]αέανεμο αἀ]εξτα. 

ο 1ζμς Πίο ασἱ{αίο, Π4[ΕΙΗΗΥ 7Η1[εγἱεογαία, Όετίε 
πίπς Πφυεί, ειπα υξ Ἱηγ]άΐαπα εξ παΙ{εγιοοτάίατη, τα 
ειῖαπι σαυάαπι γιά ἆε αΠεηῖς πια]ῖς ρα(αΠε εκ- 
βατε; αποά α]ῖο Ίοςο περανεταέ, υί εεῖαπι 4ε ππα- 
ἵογαπα οΐοι εξ εωτρίς Ἱαοτί οωρίάϊταιᾳ. 

ΧΧΥΤ. Τεπηβογίς πεγεπιεπίο, οµπα πιυ]εῖ5 ἵπ ]ο- 
εἴς ἀῑκίπες, 10η αζεγί [εβεαίεηα, [ρά ῥεγ/πάρ [ε- 
σοι ε[[ζ σι; 7ο πιεπίο ΜΗβΟΥΙ5, εί φι προ {εήβογε 
Ηή(επέ δεαΒ: τατίαπι [πΕρεπΙππετο Ἠος αΠετηῖε, 
οὗ ΠΙΟΠΕΠΙαπεαηι [αβίοπέίαηι πε ἀἱσέέιπι φάση ε[]ε 
εκ[εγεπάώα, Φις πσμγὶς ἐπ ΠΟΥΕΝΙ Ἠση[υοάγεί. 
μαεῖφ ετίε Ἠϊο εα Ροπετε 1ρμις νειδα, ααἴδιιφ ές 
εἴῖ {η (εχιο Μοτα]ίαπι Οµαβίοπαπι. Όμπι επίπα 

{ετΙρβΠει, Ά]οφμε οπηπία ὀοπα ϱΧ «σφο {η ἠεμαη 
{ηεἱάέγεν πέφιιο οπΙδς ῥογίπάε ῥ6Υ/2έῆὴς ο( πείς ϱ)ο-- 
ἱαίοποηι εοπ{αγέν λες Ἱπίετε: αντ { αμ 
Λπξὲο Πεηβογές, ααἲ [1 [πει ο εγα! ῥΡαδίηΥς 
/αριεπία ση πε αλσίέις φιάεηη εκ{επάεπάμν Γογήέ οὗ 
ο βμεπάαηι ν ἑομέίαηα: πίεµπφε ἠοηρίως ἔεηβης 
41} αάαί Γοἱἱει{αέὲ, Ίεφμε θεα Ημάο [επιβίεγ πα Ία-- 
σὲς [έ εκρείεπάα, φνήη φς ῥωπέδα ἐεηβογίς ἀμγεί. 
Ώμηε { {αριεηείαπι οεπ{αϊε εΒε εαὶἰε Ῥοπαπι, ααοά 
γίπα εΒεϊεπάα: ΕεΠοαϊταεῖς Ἡαῦετεε, Πειέ νήαπι ΗΕ 
Ἐρίειτος (απέωπα τερτελειάεπάα ΕΕ αυίατάϊτας ετ 
ο οοπιιπί ορίπίοπε ἁλετεραπίία Ἠα]ας Ρ]αςῖεῖ, 
Θεά αιοπίαπα ρτιἀεηίῖα ρε {6 πΙμ] ἀῑπειί α Εε]ῖ-- 
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καθ αὐτὸ, δλλ εὐδαιμονία, πσῶς οὐ μάχεται τὸ λέχευ, οήσης μὴν 
Σρετὶὼ «Ξ)) τὼ ἀμεειαίαν εὐδαιμονίαν καὶ τὶὼ αΐδιο, μηδεὸς δὲ οξίαν 
τὼ ἀμεριαίαν | 

κζ’. Τὰς Ἀρετὴς” Φηὰν,  ἀνπικολη)εῦ Ῥλλήλωις, οὗ µόνον τὰ τω 
ἅ µίαν ἔχοτα, πάσα, ἐχἀν, δλλὼ κο τὰ τον κ; µίαν ὁπομῦ ὀνεργῶνα, 
ὁ κὈ) παίσας ὀνεργεῦ ὅτε ἄνδρα, Φηδ, - τέλειο ) Ὡν μὴ πάσα, 
ὅ ἔχοντα πὸς Ἀρετὰς, ἔτε «θᾶξἕω τελείαν, ἥτς οὐ κ; πασας «φράτ]εται 
 τὸς δρεάς” Αλλα μἱὼ ὂν τῷ ἕκτω τό ᾿Ηονιῶν Ζητημάτων ὁ 

σόχ αεὶ Φιὸν, -' ἀνδρίζεναι τον αςεῖο, Φδδὲ δειλαίνειν 

. ὃν φαῦλο, ὡς δξον ὂν Φανταρίαις ὀπιφερομ]ῤων τινῶν, τὸν μλὸ ἐμ- 
ὄ μῤεν τοῖς κράµασν, τὸν δὲ ἀφίσιῶται. Τέλανὸν δὲ Φπᾶ, “μηδὲ 
ὅ ἀχολασοώειν αεὶ τὸν Φαῦλω. Επ ὦω το ἀνδεζεῶαι τοιῶτόν ὕδηυν 
οἷον ἀνδοεα «χρῖῶα, καὶ τὸ δειλαίνειν οἷο δειλία χρὼ αμ, μαχόμημα 

/ / ἡ γα ν η) 2 λ λ ἡ / 9 

λέγασ, λέγοωτες χατα “ίασας μῤ αμα. τας Ὄρετας κο! τας χοχίας ὀν- 
ο ΟΕ ο ϊ ὁ δὲ Ν . ν ᾿ / εδ ηδὲ δὲ ή... Ν 

εργεῖν τον ἔχωτα, μη ἄει δὲ τὸν ἀφείο ἀνδρίζεδαι, µ. «λαίνειν τὸν 

Φαῦλον. 
/ ἱὼ « λ. οὐ { ἷω σνδὶ / ὰ ὡλ / ῄ κή. Τἱὼ Ῥητρικίὼ ὁρίζε) τέχνίω, «Ἡξὶ κόσμε καὶ εἰρημλύη λόγη 

πίζμ’ ἐπ δὲ ἐν ᾧ ποώτω {αῦτι γέγραφς, - Οὐ µόνο ὃ τὰ ἐλόνλεεία 

αἲ αὑτὸ] Μεσ. Εεϊῆς, κατ αὐτόν, 
πίσης μὲν αρετὴν] ἐπίσης μὲν αἱρετὴν Απηιοί, Με, 

» τῷ τὴν μίαν] ἸΜεα. τῷ τὸν μίαν. 
» ὡς δέον ἐν] 1 ερεπάωπι, ὡς δὲ ἓ», 

.αφεῖον] Ῥεσερί α Τεοπῖς, Βελοίε. Οοἶ]αξ. Ματεί. Αποπ. Τ. . Β. Ὑα]σο, ενδρεῖον. 
. περὶ κόσµε---τάξιν] Ἰεσεπᾶτπι, περὶ κόσμον εἰρομένα λόγη καὶ τώξιν. ΜΕΣ. περὶ κοσµίη καὶ εἰρομένὰ λόγε τώξιν, 

Ἁγ]. περὶ κόσμον καὶ εἱρημένου λόγου τάξι. ἴπ Ἑ. εβ να]ραία ἁπαδας Ηοτῖς εἰ γοςῖβ εἰρημένου οπι{[1. 

ων κ 

υπ ( Γη εδ 

να οι ο 

εἴταίε, εἴταιε Ιρία αἆθο {ε]ῖοῖέαφ; αιοπιοάο ΠΟΠ πι υεπίγε επίση πέ φησι υἱ/ε οδαέέε αἶίον βε;- 
Ρυρηαηΐ Ῥαϊς, {ε]Ιοϊίαίεπι υπῖας {εταρυ]ἱ ααια]εα { αέ {η [ά{είον αἰίεγ πο ῥεγβ/ίαί. Αίταιε, εί) 
εΠε {επαρίτετῃα:, εί πιοπιεηίλησαπη Γε]ἱςΙ(αεείη πυ]- 
ως ε[ε πιοππεη(! ὃ 
ΧΧΥΠ. εγμμρς [εί ἐπυίεεπι εοπ/φω; ΟΜΤΥΠΡ- 

Ρις ἆοσεῖ, 0η 7ποᾶο 14 πα ῥγαας αν θαν ο 71165, 
/εά φιιοά {εοπάμύη 1/17 ἄσεπς, {2ο μήη ΟΗΕ αραέ: 
ϱ{ πεφε υγ, αἲξ, ῥετ/εέἔωσι ει, {η φο Λο” [14 
οὔή1ες ὉΙγΗµίές, πέφκε αἀΠίοπεηι ῥεγ]εξίαη, ἵπ φιάΙ 
30 ΟΠΕΣ «ΟἨΕΙΥΥάΠέ υΙγ λε. Αί νετο Ιπ {εχίο 
Μοτα]απι ΟυαβΠοπαπι, αἷε, ῥοπη ῥοπηπεη ΠΟ 

τ/Επαβεγ ασετε [ογέ1εη, Ίεφε υΠ{οίη [ρε είδε: 

Αἃ α ἆ2 

ῥοε ῥγοδαδέ!ε ε[[ε, υἱσίο[ιωη πο [εἼηρεΥ 1πάµίσεγε Πδί- 
ἀπ. βἰαᾳιῖάεπι εΓρο {ογεῖτετ αρετε εἴε {αἱε, ᾳαα]έ 
υ{1 {οτεϊειάίπε, εἲ Επιίάε ἆρετε {α]ε, 4α]ε ππετιή 
ουίεαιί; ραρηαηξία ἀϊομηέ, Ππιυ] ἀῑοεηίες {εοι-- 
ἆμπι οπἹΏες ν]γεαῖες, οπηπίαγε γυἱεῖα ργαάἴευπα 2]- 
τεγιίτο Ἀογυπα 8ρετε, εἴ {ΠΊεΠ Ῥοπίαπαῃ ΠΟΠ {επ1ρεΓ 
{οτγεῖζετ, πια]απι ποη {εππρετ (Ιπιῖὰε αρετε. 

ΧΧΝΥΤΠΙ. Κλεογίσα, ἀεβηῖε, αγ{εη {η ο” πέν 
εἰ ογ:πε ογαἑοπίς υεγ[απέεῃ. Ιεἰπάε ἵπ' ργίπιο 
ντο Ίρεο {οείρΠε: Λίο [οἱ αμ ίοι ᾖἰδογαλὶς εί 



18ο ΠΛΟΙΟ ΤΙ ΑΟΦΙΚΥΟ:Υ 

6 ἀφελῆς χόσµεα δεν οἴομαι ὀπισεεφεῶαι καπὶ αἩν λόγων, ᾧ, καὶ 
ὁ οἰκείων ὑποκράσεων κὉ τὰς «Πίαλλήσας πάσές τῆς Φφωνῖς, καὶ «γημη-- 
« πσμὰς τῷ τε «Ὠθθσωπε καὶ τν χειρὼν. Οὕτω δέ τς Φιλότμος ὂψ- ; 
ταῦνοι καὶ «αειτ]ὸς λνόμΏμος, πάλιν ὂν τῷ ὠσπ βίθλίῳ αδὶ τῆς τμ 

Φωνλέντων συγκρούσεως πσείπων, “ Οὐ µόνο, Φπὰ, ο ζῦπι παρέ]έον τὸ 
6 βελίονος ἐχομλῤες, λλὰ καὶ «ποιὰς ἀσαφείας καὶ ἐλλείψεις, καὶ, νὴ 
ἅ Δία, σολοικισμὰς, ἐφ οἷς ἄλλοι ἂν αἰηιω]είησων σέ ὀλίφοι.. Τὸ δ 

πτοτε μΏὺ χει χειρῶν καὶ συµατος εὐπεεπέίας ολιχωεᾶν τοῖς λέγεσιν 
ἐν χόσωῳ τὸν λόγον λ]ατή)εῶ-α, «οτὲ δὲ µήτ ἐλλεψέων «λισρέφεῶ-αι 
καὶ ἀσαφειῶν, μήτε σολοικίζοᾶς αἰαωύεῶ-αι τελέως, ὅ, πι ἂν ἐπελθη 
λέγοντός ὅ9η. | ος μα 

κ9. Ἐν δὲ ταῖς Φυσικαῖς Θέσσι «δι τἴό ἐμπειρίάς καὶ ἱορίας 8εο- 
μβῥων ο|οκελώσάμόμος “ τλὺ ἡσυχίαν έχεω, ἂν μή πι κρτ]ουν καὶ ὂν- ο 

ἵ αργέεερον ἐχωμλν λέγω, ἵνα, Φιᾶ, '. Μήτε Πλάπωνι «Ὀθαπλησίως 
ὅ ἀπονοήσωμΏμ, πἰὺ. μδ ὑγρὼν τροφἰιὼ εἰς τὸν “Ονόύμονα Φέρεῶα, τιὼ 
«δὲ ξηρὼν εἰς τὶὼ χοιλίαν, μήτε ἕτερο «Ὀδαπλήσια γεγονότα πάτοις Ἀ]ςι- 
«Π]ώμυπα. Δοχῶ δὶ, τὸ ἐγχαλδᾶν ἑτέροις, ἔτα «αριπίήλειν αὐτὸν οἷς 

ἐγχαλὲ, καὶ μὴ Φυλάτιεδω, αν ἐνανπωμάτων µέγσυν τ), καὶ Ἡψ 
Ἀ]αωμάτων αἴοικω. Αλλὰ μἱὼ αὐτνο, - τὶς αἱ δέχΦ, αξιωμάτων 

Δ. 0 κὠπὶ τῶν λόγων, ὅ]. Ῥοτίο ἐπὶ τῶν λόγων, ἀλλὼ---. 

8 δι ἡἍδι] Ἠος ος κ ον, μας, «ὠπιπεν λκὶ ὀαόρηρον λα ώῇοῦ-- 
Βαΐ, Χγ]. Ε. Ε. Ψεπεί. τ. 2. εἴπη: Β. εἴποι, [αροτίοτὶρίο τύχοι. 

Ο. 1. ὧν μή τε---λέγεω, ἵνα] τες να]σο ἀε[βάεταία τενοσαγίπχας εκ Β. Ε.. Ὑεπεί. 1, 

πρίίείς είς οὐ παμε ογα οπές εµγα 5 ῥαδεῃ- 
ἀα, [εά είαπι αξτιοπἰ5 εοπᾳγεπέ{α, εἰ ἀεεογί 11 υοείς 
{επ οπέδες, σε[ υπείέν αε Πιο ΠΙάΠΜΙΗΠ. Ἰ]α 
ἴάεπι α αἱ Πῖς Ίτα αοσιΙτατὰς εἰ {αδτ]]ις εΠε νο]υῖε, 
ἵω εοἀεπι Ἠρτο ἆε εδ υοεαίὴι Ἰοσμέιςδ, Ίο 
βιπο Πποάο περ{ἰσεπάωη, αἷτ, ἄε ῥοἱογίης {πῤισγεή-- 
«ώση, [εά εἰ οὐ[εγ{έαέεν αἰίφιιάς πο επγαμῖας ε[[ε, εἰ 
ἀε]εδζως ογαξἰοπίςν αίφιμε αάεο [2ἱαεἷρπος, φιιος αἰδί ᾖ- 
δε {αγβες ε[[ε ῥµίζγεπέ. Οετίε, πιοάο υήαἁε αἆ πιᾶ- 
πημπῃ ε{ οσί οπ{ογπιαίίοπειη ἀεοοτιπῃ οῬίετναῃ-- 
ἆωπι ἵπ ογπαίε ἀῑεεπάο ρταείρετε, πιοάο ηεφις 
οὐ(οιγίζαίς πεαίε ἀείοδααπι Ἠαδεπάαπα ΓΑΕΙΟΠΕΠΙ, 

πεφιε ἀεάοσοτί {οἱαοιίπος ἀἁιςεπάος, εἶας ε{ῖ Ἰο-- 
ππϊηίς, αιιί ἀΐσας αω]άφιιῖά ἵπ Ῥοσαπι γεηίξ, 

ΧΧΙΧ. Ῥοιτο ἵπ ΝαμταΙδις Ῥοβεοπίρας 
πιαηάαης αὐ/1πογε ἰοείς βεγΗίαι αμί Ρή//ογίαη γεφί-- 
γεπέεδαςν πι ῥαδεαηιις εεγ ές φιµά εἰ ππείζςν αἲῖν 
Άεφιε εοᾶεηι φιιο Ρἰαίο εη/ήέ Γποο ῥίεπιις ῥη-- 
μι αἰγιρπέωη ἴπ ῥι πΟπεηι [εηγ, [εεμηι ἵπ υέ-- 
{γη Ἠέφιε αῑος η εΥγΟΥΕς ῥγοδεπις. Ἱτα {επ-- 
ο, [απππ]απι ΠΌἱ τερισπαπάί Γαεῖοπεπα, {οράιήι-- 
ΠΙΙπΙε εΓΓΟΓΕΠΙ Ἠμης ες, ουπι αιιἱς ἡ]λά {ρίαπι 
ἵπ {ο αἁπιεεῖς, ααοά ἵπ αἰίς οωἱρανίε.  Ατιί τρία 
αἳ, εηΠεΧίρΠες ΦΙίκε α «εςεῃ εππεἰαἠ ῥγοβείίεωη-- 



Ὁυ-.--υἕ-ἵ--υ-ἳ σος ολο το πδἰω, Αλκφίο, Ἐὔπολη, Ἐροτοδένίω, λέγωᾶ, ὅτ τὸ ποτὸν αἱ9) τὸ 
᾿πγόύμονος Δέξεισ. Χρύπππον δὲ πάντες ἐλέγχεσν οἱ Ἄριθμητικοί : ὧν 
Ὅκοὶ Ἱππαρχός δη, Ἀποδεικνύων τὸ αἱόπίωμο, τῇ λογισυᾶ παμμθθ)ες 

ο. 
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ὅ συμµπλοχὸς πλήδὲ, Φπὰν, “' ὡὑπρράλλεν ἐχατὸν µυριάδως; οὔτε δὲ 
αὐτᾷ ζητήσας ὀπιμελῶς, ἔτε α]ὰ τ. ἐμπείρων τὸ αἰλή)ὲς ἱρυρήσας. Καΐ- 

ἴπὸς Πλάτων μθὸ εχει πἶ ἰατοῶν τὰς ὀνδοξοτάτς μαρτυροωδᾶς, Ἴππο- 
κροτίω, Φιλιίωνα, Διώξυππον τὸν Ἱπποκράτειον, καὶ τἶν “οοιγ Εὺρι- 

υ 

σα γεγονός ἐἴγε τὸ μὸ χοτοφατιὸν ποιῖ συμπεπλεγμΆῥων αἰξιω- 
µάπων μυριάδας δέχΦ, καὶ «οθὸς ταύταις, τβιοέλία τεσιροιωνταεννέα 

τὸ οἳ Ὑποφατιχὸν, ἐνναχόσα πεντηκονταδύο, «σεὸς τριάκοντα καὶ μιᾶ 
μυρλάαι. . 

λ.. Τῶν πρεσθυτέρων πνὸς ἃ τά } ὀξνίω ἔχοντι σωυέθανε, μήτε 
ὡς ὄξος Ἀποδόθ-α| διωαμθω, µήτε ὡς οἴνον, ἔφασω τά Ζἱώωνι συµ- 
θαήνευ' τὸ }ὸ «ΕδηγμΆῥον ὠπω, μήτε ὡς ἀγαθὸν, µήτε ὧο α]άφορον 
ἔχειν αἱόεσν. ᾿Αλλ ὁ Χεύσπππος ἔτι μᾶλλον τὸ «φοθῶγμα, δυσδιάλετον 
Φεποίηκεν ὁτὲ μλὺ ολό Φησ,- ' μαίνεβ-αι τὸς τὸν πλῆτον κοὶ τὼ ὑγί- 
«ειν, καὶ Ἡ Ἀπονίαν, καὶ Ὦ' ὁλοχληρίαν τᾷ σωµατος ἐν μηδεὶ ποιαµοες, 

ὅ μη ἀντεχομῆῥης αν ποιώτων, ὁτὲ δὲ «ζα)έμλρος τὸ τὰ 'Ἠσόδα, 

Ἐργαζ, Πέρση, δτον γένος" 

ο ο δα αρ σὺ 
Ἐ, 6. ἐν μρδεν] ἐν αἀάἹταπα εκ Β. Ε. Ψεπεῖ. 1. Χγ]. 
Ἔ. τ. ὁτὲ δὲ] δίςε Β, Ὑπ]σο, κα[. 

ΣΥ 11111 Απο εχερίἶεγε αοείοτ εἘη επ 1 ]]ία : Οι 
ηεφιε Τρίε Ἰᾳ αρευταῖο Ἱπάαρανίβει, πεααε ε ρετῖ- 
το ααιο νετίταῖεπα ρετοερίῇεί. Ἐπίπηνετο ποῦὶ- 
ΠΗπ ππεάἰσοζωπα {εβηιοπίαπα Ῥ]ατοπῖ ρετῃίροπε, 
ἨΗιρροοταίες, ΡΗΙ]ῇ1ο, Ὠιοχίρρας Ηἱρροστατίοις : 
εί 4ε ροξῖῖς Ἐιπίρίάες, Αἰσαις, Ἐπρο]ῖ, Ἑταίοί- 
Όλεμες; αιἱ οπιῃες ἀῑουπε ῥοίωι ῥε ῥΗύηοπες 
ἐπαπβγε. Αι Ολτγβρρυπι οπιΏες τείε]]αηε ατ]ε]ι- 
πιεεῖεῖ, Ἱπίετᾳιε «ος Ἡϊρρατελις ἀεπιοπίεταί ΕΓΤΟ-- 
τεπι Ηξίας {η ταιοεἰπαξίοηε ε[ε ἵηπρεπίεπα: Παιῖ- 
ἀεπι αΒτπια(ίο Εαοῖς «ΟΠΠεχας επιηςίαξίοπος οεΠ- 
Έωπ1 πα]]]ε, εἰ Ιπίαρετ {ογ π]]ε ας φιδάταρ]ηία πο-΄ 
γεπα; περατῖο ἴετ «επίηπι ας ἆθοεπι πα]][ε, εί ἵπ- 

{αρεΓ ποπἰησεπία ας αιἰπαμαρίηία ἆμας. 
ΧΧΧ, Νειμβιοταπὶ ααἰάαπι, Ἰὰ ααοά εγεπῖς 

εἴ αἱ αεϊάαπι νπμπα Ἠαδιε, μὲ πεαιε Ρτο αοείο. 
ἰά νεπάετε, πεφιε αέ νίηαπι ροῇεί, Ζεποπί ἀϊχε- 
ταπέ αοοϊἁΙΠε, ουπι βγαβοβίωπι {ει ῥγαείβριση, 
αιοά αρρε]]αδαί, πεφιιε Ῥοπί, πεαπε «οπέταγΙ! Ῥο- 
πο, νίπι ἆε ἴρβιας {επτεπίία αρετεί. θεά ΟἨΤγ{ρ- 
Ρις τεπα πιαρίς ἱπεχρ]ϊσσδί]επι τεάάῖε. ᾿ΑΠιαπάο 
οπίπι {η/απίγε εος ἀῑεῖε, φιἱ ἀἰυήήίας, [αλή1αέεπα, {η- 
«ο {αν ἐποο]ηΙ/αίεηι εογβογ1 ῥγο ΠΙΟ. ἀπεώπί» 
πεφπε ς ῥαγαπάἰίς [πέ {επ οµππαιε αἀάυχι[ες 
Ηεῄοάειπι ἴ]]αά, 

Έπς ορι8, Ο Ῥετία, ἀϊνατα σεηι5. 



τδα ΠλοΥταΡΧχογ 
ο πα 

οβιπεφώνηκεν ὅτι, ' τεναντία ποραιέν, μαδικόν ὅσι, τὸ 
Μ) ἐργάζε, Πέρση, δίον γένος. 

Κα) “ τὸν Ὦ σοφὸν ὂν τοῖς Περὶ Βίων, - κ βασιλεῦσι σιωέσῶς, Φφιὴν 
ὅ ἔνεχα, χρηματισμΏ καὶ σοφιρεύσἀν ἐπ᾽ Ἀργυρίω, πας ὧν μὸῥ «ξλλαμ- 

« θάνοντα, «οεὺς ἓς δὲ σιυτ)έμλμον πἵό µο οπή. Ἐν δὲ τῷ ἕφδόμῳ 
τῇ Καθήκχονος, - κοὶ χωοισήσἁν τρλς, ὦι τώτω λαβθόντα πίλαντον. 

Ἐν δὲ τῷ «οθύτῳ Περὶ Αγαθῶν τρόπο τιὼ συγχωρᾶ καὶ δΐδωσι τοῖς τομ 
βελομλύοις τὸ «πθθηγμθύα κολᾶν ἀ)ανὰ, καὶ χο πανανῄήα, παύπαις 
ζαἲς λέξεσν, “ Εἴ πε βάλε) κ τὰς ποιαύα, «ὑδαλλαλας, τὸ Ὦ, ἀγαθὸν 

ὅ αὐὴν λέγψ, τὸ ὃ χορὼν, «δὲ ζωῦτα «Φφερόμᾶνος τὸ «φξάγμαπα, καὶ μὴ 
6 ἄλλως Ἀποπλανώμλμος, ὂν Ὦ, τοῖς σηµωκνομδύοις ὁ διαπίήΊοντος ασπά, τὸ 

ὁ ο) ἄλλα συχαζοµλα τ' χατὰ τὼς ὀνομασίας σιωηλείας. Οὕτω δὲ τὸ 

«τθηγμᾶμον τῷ ἀγαθῷ σιωαγαγὼν ἐγγὺς ὀνταῦλα καὶ συμμίξας, ὂν 
ἑτέροις πάλι, -. Φόδὲν εἶναι Φιᾶ, “ πύτων χάόλε απθὺς ἡμᾶς, δλλ' Β. 
ὁ Ἀποασών τὸν λόγω ἡμᾶς καὶ Ἀποσρέφει απάντων αἴν ποιόπων” {αῦτι 

ὸ ὂν τῷ «Φούτῳ Περὶ τὰ Προτεέπεῶ-αι γέγραφς. Ἐν δὲ τῷ ταίτῳ 
Περι Φύπως -' μαχφεἰζεῶαι, «Φιῶν, “. ὀνίας βασλόοᾶ, καὶ «λη- 
ὁ ποωῶτας, ὅμοιον εἰ χρυσαῖς ἁμίσι χρώμᾶμοι καὶ χευσοῖο κροιασέδοις 
« ἐμαχφρίζωτο τῷ οἳ γα» τὸ τὼ ἐσίαν Ἀποραλᾶν οἱονει δοχμἰὼ 

ο νκων ο  πμ ο να τ  α - 

Ε. 8. ἐπὶ τούτω] 8ἱο Ψεπεί. 1. Μεχ. Ἐεϊῆς. Ὑπ]ρο, ἐπὶ τοῦτο. 
Α. 3. Εἴτις] Ίερο, Έξεγιν, εἴ τις: ΡτΙπηατα γετριπη ρετ Απο ἑαάίπεπη απίεοεάεπ{]5 νοςῖς εχοϊάΙζ. 
Α. 4. αὐτῶν] 8ἱο Β. Ψεπεί. 1. Ὑυἱφο, αὐτῷ. 
Α. 4. ἐπὶ ταῦτα] Ιιεσεπάνπῃ, ἐπί γ αὐτὰ----. . 
Α. 5. Ἀ]απίπ]οτος---ἄλλα] 8ὶο Β. εἰ Ὑεπεί. 1. α {εο, παπα. Ὑμΐρο, ααπίπ]οντα----ἄλλως. 

Πιγέοίω αἷς είτε, {; φμίς αεείπαί, ! 
ἀλῑβ Ρτοσηαίε ΟΠΊΠΕΠΩ {ασε, Ῥετία, ]αβοτετη. 

Ιάεπη ἵπ Ηδτίς, ααος Ιη{ετιρῃς Ώε Ύ 119, γεἰ [αείεῃ-- 
5 εα[]α, ἵταάϊς, δαβίεπέεηα ει γεσίδις υἱίαγση, 
/ορῥήεασα αζ1{ΗΗΥΙΗ ππεγεεάἠς σγαξία, Πα μέ αὖ 
οὐ [ορ εατη Ἂγτν. αὖ αἰ[ές εΧ ῥαᾳδῖο αεεῖ-- 
Λία. Ίπ {ερείπιο Ώε ΟΗ1ειῖς στο, εὔίαπα {εν [αἱ 
{ῶ6έγ1ήη εαβί{ε αἆ {εγγαπι ἀαΐο δαβίεπέεπη, αἲε, ἑάΐεπ- 
{0 πεγεεάἰς ορ ῥγοβοβίο. 1π ρτίπιο Ώε Βοηῖφ Ἱῖ- 
ὕτο, ααοάαπιπιοάο «οποεά(ξ ηος εἰ Ἰατσῖευσ νο]ε- 
εἶδις, υξ Βγωείῤια Ί/α Βοπί, εοπἰγαγία {αἱ υοεα- 
ῥι]ο α[Ποίαπί. ΈῬοπο ἵρμας νετρα. «ο, ᾗ φις 
ῥας νοσση βῥεγπικίαΜίοπε αἱ υοίεί, αἰμά εὐγώπι Βο- 

η ἱεργε αἰέμά ἠάαωσις ἀπ 1ηοάο αἱ γε ἐβ[αι 
{5 αῤγίπραί, ες ΊεΊπΥε αὖ ἐς ευαρείµγ, ᾗπ γεί- 
φαί αμίεηι ἀῑεεπαί εοπ/μεικάίπεῃ [εφιαίμγ. Ἠος 
Ραξο «μπι αἀπιοάμπα ρτορίπααιπι Βοπο «οΠ{]- 
ταἶΠει Ῥταροβίωπι, ἄς ουπι εο αιαΠ πα(οιΠεε, 
1ο ταγίαπα ]οςο ἀῑςῖε 11214 εογιΩ αά ος αίπεγε 
ωδείαιε ΓαΜἱοπε”ι αὖ ῥὲς οπίδης αυεγέεγε: Ώρες 
επίπι 1Π ρείπιο Ώε Ἐχλοτίατίοπε Ηθτο {εηδίε, ἴπ 
τεγήο Ώε Ναευγα Ἠχο, δεαίος ῥγσάἰσαγὲ, αἲξν φ1ιο[- 
41η γε αμ! οβι]επίος, ποη αἷλα γάΜἱοπεν μαι 
εογωσα Πογέωπαν ἠαμάαγεςν φιιρά ηαΜεἰίίς άΕΓΕΠΙΜΥ εἰ 
Απιόγίές αγείς: Ίτεπι, υ{γο Φοπο ῥεγίπάε ε[[ε, { μα 
οἵπηία αγηί{{αί ὄοπα, αε { ἆγαεβηπαπι ῥεγαιαί[]εί: {8 
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« Ἀποξαλᾶν, ποὺ τὸ νοσῇσαι οἷον «εοσχόψαι” Διὸ Ἡ ὀνανπωμάπων 

πώτων οὐ µόνον πιὸ Ὑρετὼ Ἀλλὰ κὶ τὸ Πρόνοιαν ἀναπέπληκων. Ἡ 

αν δρετὴ µικρολόγος ἐλάτως Φανξται κ) ἀνόητος «θὶ ζωῦτι «ο γμα- 

ο τόνομΆῥη, κοὶ τότων ἕνεχφ πλέϊν εἰ Ῥόαπορον χελόύμσα καὶ χυοισῶν τὸν 

σοφό. Ὁ δὲ Ζ6ὺς γελοῖος, εἰ Κτήσιος χαίρὰ κοὶ ̓ ΕπικΦεπιος καὶ Χαθι- 

δύτης «Φθθσιγορόυόμῆμος, ὅτι δηλαδὴ χρυσῶς ἀμίδὰς κ) χρυσᾶ κρθσσεδα 

χαρίζεται πο Φωύλοις, τοῖς δι ἀγαφοῖν ἀξιαι δρεχμῆο, ὅτπω πλάσοι 

ὀλύωνται καπὸ Ἠιὸ πᾶ Διὸς «εύνοια ἔπ δὲ γελοιότερος ὁ Απόλλων, εἰ 

αδὶ 'χρυσῶν κρἀασέδων καὶ ἀμίδων χῴθηται εμιρεέων, κ) πεθὰ «606- 

κομμάτων ὙἈπολύσεως. 

λα. Ἔπ δὲ μᾶλλον τῇ Ἀποδείξει τὸ ἐνανπωμα. ποίῶσι Φφανερώτερον. 
ϱ Ὢ, ολύ ὕδν εὖ χήσιῶ-αι καὶ χολῶς, πετό Φασι μήτ᾽ ἄγανὸν 5), μήτε 

κακό. Πλήτῳ δὲ καὶ ὑγιέα καὶ ῥώμῃ σώματος Χἀκῶς χρῶν) πώντες οἱ 

-ἀνόητο διόπξ θὐδέν ὕοι τότων ἀ[αθόν. Είπε ὦω ὁ Φεὸς δρετὼ Ὦ οὐ 

ὀΐδωσιν ανθρώποιο, λλλὰὰ τὸ κφλὸν αὐθκίρετόν ὅδι, πλΏτον δὲ καὶ ὑγίειαν 

χωθὶς δρετῆς δίδωσν, 6όχ. εὖ χβησομδῥοις ὀἼδωσιν, λλαὰ καχῶς, τετέσι 

βλαξερῶς κοὶ αἰαιεῶς κο] ὀλεθρίωο ἸΚαΐτοι εἰ μὸ δώανται 7 Ἀρετὼ 

παρέχν οἱ ὁεοὶ, οὐ εἰ χρησοὶ, μὴ παῤέχοϊες, εἰ δὲ μὴ διωώανται ποιέῖν 

κ ἀγαθὲς, ἐσ ὠφελᾶν διύανται, μηδενός γε τἴό ἄλλων ὄντος ἀγαν, 

Ε. 1. μηδενός γε] Τα τεροίαϊ {επίεπεῖα βαρτίαπῖε, Όπαπες ΠΕτὶ μηδενός τε. 

«σγοίαγεῖ, αε { ῥεάενι αἰλεμδί ἱππῤερί[εί. Αίαιε 
ἰἀείτοο Ἠα]αίπιοάί τεριρηαπεῖῖς ποη ΥΙγευίεπα ΠῃἹο- 
ἆο, {εά εἰῖαπα Ῥτονιάεπείαπι ορρ]ενῖε. Ἡ ἵγέμς επίπι 

ΧΧΧΙ. Ἐεριρπαπείαπῃ Ροιτο ἀεπιοη{εγλίῖο- 
πε {ια ὰ, ἀείεριπτ. ΊἈαπι αυο αἱ νε] δε- 
πε γε] πια]ε υΠ ροβαε, 1 αἴαπὲ πεφαε Βοπιπα 

͵ 

εχίτεπιε [οτάϊάα γιάεδίτας εἰ Ιπάίσπι αιαίδις 
ἀεάϊττα Πππα], αίαιε Πο]ίάα, α μας ἵπ Π]άοε τεδιας {είε 
οεσυρεῖ, εαίήπιαιε «αυ{α Ἱπρετεί βαρίεπε, ξ ἵπ 
Ῥοΐροταπι πανῖρεί, αιῖ ἵη ςαραέ ριᾳσερς [ἱεεε, 
Ἐιάιοι]ας νεΓο τας αυἵ {ε α Ἰατρίτίοπε Ο:ε- 
πυπα, Ἐρίεατρίαπι, εε Οματιἀοίαια γε]]ε οοσποπηϊ- 
πατῖ: {ο]]]οεί αιῖα αιΓεας πιαῖε]]ας εἰ αιίεᾶς βπι- 
Ὀτίας ντος ἆοπο ἀεῖ; Ῥοπί6 αιἴεπι εχ αὐα απο 
Ππε αἨπιαπάα ἀεπατῖο, αδί Τουίς ρτονἰάἀεπεία ἁἷ- 
σι Παείπε. Μασίς εἴἶαπι τάϊοα]α Αροΐϊο, ααϊ 
ἀε[άεαίε οΓαει]α εἀεπς ἆε αιγεῖό Ππαίε]]] δέ βπι- 
Ὀτιῖς, εί ἄε οβεπῇ ρεάῖς τε(Πτμείοπο. 

εΠε πεαιε ἸΜα]απι: ἀῑν]ες, (αηϊζαίε, τοῦοΓε 6Οἵ-- 
Ροτῖς, πια]ε αεῖ {9ειος; Ἡοταπι εΓρο ΠηΙΠΙ] εΠε Ῥο- 
παπι. Έπτρο {απ Ώεις γἱτέπτεπι ηοῦ ἀεί Ποπιϊπί- 
δα5, {εά Ῥοπαπα 1 Πρίοτάπι Ποπιίπαπι ατΏΙτίο Ρο- 
Πίαπι Πε, ἀῑνίείας αυίεπι εἰ Ῥοπαπι να]ειμάϊπεπι 
ππε ν]ττωίε ἀεί, ποπ Ῥεπο α{ασῖς ἀαδῖε πείαις, {εά 
τηα]ε, Ὥος εί ἀἁαπποίε, εατρίἴετ, ρεΓπ]ςϊοίε. βεά 
επῖπι, Π ὨΙ ροβωπί ν]γεαίεπα Ἰατοῖτί, πεαάε Ἠος 
{αοϊυηί, Ῥομπί αιί Ῥεηίσηϊ ποπ {απε: Π Ῥοηος {1- 
ετε ποπ ΡροΠαπί, πε ρἵοάέῇΠε αι]άεπι αιειπέ; οι 
ἐχίτα υΊτίυτεπα π]]ή] Ῥοπαπα Πε, πἶΒ]] αε]ε, Ίαπι 
πος ααἶάεπι πἰΒΙ] εβ, νεὶ «ος αιιῖ ἀ]ίας Ὀοπί Εάί 
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μηδὲ ὠφελίμα. Τὸ 3 τὴς ἄλλως Ἄμομδῥας οἰγαδὰς κθίνευ κα] δεετίω 
η: ὃν, Θὐδέν ὕδη' καὶ 9 τὰς δν οἱ ἀγαθοὶ. οκ. χασ᾽ δεετὼ κο] 
ἰαώ ὧφε μηδὲν μᾶλλον ὠφελὲν ἢ ὠφελξῶαι τὴς εὺς «ποὺ τ ἀνδρά. 

πω. Κα μὸ ε ἔτε αὐτὸν ὁ ροής Ἀποφα ει: ασουδδτον, ἔτε τικ τ 
οωτ γνωείμων ἢ χοθηγεµόνων. Τί ὅἆω περὶ τν ἄλλων Φροῶσν, ἡ 
ζοῦτα ὧπε λέγωσι; μαίνεῶ ο πανία,, αἰφερίνου, οἰνοσίες , (Ὀδομόμες, 
ἐπ᾽ ἄκρον ἥχεν δυσυλα», χακοδὰιµονίας ἁπάσης εἶτι «φδνοίᾳ }εῶν διοι- 

χεῖδαι τὸ χα ἡμᾶς ἕἔτως ἀ γλίως φορήωᾶς ; Εἰ Φοιῶ οἱ 9εοὶ μς- 
θαλλόμημοι βλάήω ἔβελοιεν ἡμᾶς καὶ Χφλοιῦ, ς α]οισεέφει ὃ «θλσ-- 
επιτρίθειν, 6ὐχ ἂν διώαιντο διαεῖναι χᾶρον ἢ νωῦ ἐχιμόμ, ὡς Κεύσρεπος 
Ἀποφανό μήτε κακίας καγρολὼ Ἀπολείπεμ, μήτε κωκοδαμµονίας. τὸν 
ίω' ὧς', εἰ λάοοι Φωνὼ, εἰπᾶν ἂὢν αὐτὸν τὰ τῇ Ἡροκλέας . - 

ων, 

' 

Γέμω κοακῶν δὴ, καὶ σὔχκ ἐσο ὅπη τεβή. κ. . Γ] «40 | 

Τήας ἆω ὦν τς όύρρι μαχομόῥας μάλλον Ῥλλήλαι κκοφάσί τῆς λιὰ 

των Χριίππα, οἱ τῆς «περλ ἀνθρώπων: τὸς μδὸ, ὡς θν βέλ]ρω ον 

νοξῦν, τὰς δὲ, ὡς ἔνι χάθιρα Φθώτ]ει λέγωτος. υπό -κθίκάς 

Ἐ.2. Τὸ δὲ τοὺς--τἰοκύν] Τοστη ] 1951 απίζα οοτταρίαπα πλαρίς οἴϊαπα οοττυρίί ΦιαρΗ, Πτα εἆςεῃς: Τὸ δὲ τοὺς Φεοὺς 
ἄλλων γενοµένΏς ἀγαλοὺς κρίνειν κατ αρετὴν 2 ἰὺν, ἐδέν ἐ εσι᾽ κε 2 τὺς κακὺς ου ἱ ἀγανοὶ κρίνησι κατ ἄ, ὴν καὶ 

ἰοχύν. Θιθάαπι ] ἵῃ πε]αθ πημίανΙ εκ Ηδτίδ: Ῥείπιαπι Φεοὺς ἀε]ενῖ, εππω Λ]ά. Βα{. Χγ]. Β. Ε. Ἐ, Ρ. 
Ῥοστο κακοὺς τηυίαν!{ ΤΠ Φεοὺς ομπα Β. Ε. Ἐ. Ῥ. δεμοῖε. ]απποί. «ο]]εξε. Μιτεί. Με]. Ῥε]ίαια ποι αἩ- 
{15 {απη πηπίατε εχ οοπ]οέχυσα, απΑπηγ]ς οετία: ηαπι ἶπ Ρεποῖρίο εχοϊάεταπί ποηπιυ]]α τα πρρ]οπάᾳ, 
Τὸ δὲ τὺς ἄλλως γενομένΏς ὠγανὺς, ὁ ὑπὸ 9εῶν ὠφελῆδαι, 3 ἄλλως τοὺς ἀγαδοὺς κρίνει» 3 κατ ἄρετὴν ὃ οχὺν, οὖδέν 

ἔι, Οείεταπα Ῥτῖοτε Ίοοο ΡτΟ αρετὺν Ἠαῦεί αρχΏν Οταροο-]-αί. πείοῖο ππᾶς. 
Ε. 4. ὠφελεῖδαι τοὺς φεοὺς] Βίς Β. Ε. Βοποίί. Οο]]αί. Ματεί. Ὑπ]ρο, αὐτούς. 
Ε. 6. καὶ σέν ἴδ] Τ,ερεπάνπι κ᾿ ἐκέτ᾽ ἔὼ-----εκ Αιιότοτε Επῖρίάε Ἠετο, Έτ. 1248. 

[πε 4 Ὠ]ῖς αἁ]μίος ΡαὶΠε, νε] Ῥοπος αἰία ἀοῖε 
οεπίετε αμαπα γΙγίωίε εί ροίεητῖα; παπι εἰ Ἠοπιί- 
πες Ώεος οεπ/{επί ν]τεωίε οἵ ροίεηεία. Έπτσο ΕὨἱί 
ποηῦ πιαρίς Ἰαγαπί Ἠοπηίπες, 4μαπα 1ρῇ αὖ Ποπαϊπί-- 
δᾳς Ίαναητυτ, Ίαπι πεαιε [ερίαπι ΟἨτγβρρυς, 
πεαιε μ]]ωπι [αοζυπι γε] ἁπ[είρι]οχωπι γεὶ ππαρί{- 
«τοταπι ΡγοβίςευΓ ρτοῦυπα ας γΙτευῖς ργαάἴζυπι ε[- 
{ε. Οπίά ετρο Ρυίᾳς ε05 ἆς α]ίς {επεῖτε, ηὶΠ, 1 
αιιοᾷ ἁἴουης: {ηαπίγε ΟπΊΠΕΣν [1γεγον ἠπιβίο ει 
Πασιζίο[ρην εκέγεππε {π]ε]ίοος αίφμε πή[εγοςῦ Όμπι 
Πΐ5 οοππραΓα, φιοὰ μν ποβγας ἁγίπα συδετπατί 
ΡΓοΥἱάεπεῖα αἴιηε, πο Ιηίετίπι ΙΡΠοΓαΠί ΠΟΒ 
ἵῃ 1ς εΠε πια]ῖ5, υέ πρ Ώι { πια {εηίεπίῖα 

νε]]επέ ποὈίς πια]είαςετε, ας ῬεΓνετίεΓε, αἆεοφιε. 
Ρεβιπάρτε πο αεί Πεης, πλΙ] ρο[εηε ποβεῖς ρά-- 
Ἱςετε πι{εΓῖῖς; ουπα ΠΙΕΙ] πια]ῖς εἰ πα][ετία ποβια 
γ](αε Ρος αά]ίοὶ ἀῑσας «ἨτγΏρρις. Όμα νίτα, 
υ{ας εἶ γοςίδ οοποεἀετείως, ως - πασά 
ἀωδίε εῇεί Π]ιά Ηετει]ευπῃ, μι 

Ῥ]επις ππβ]οτατη {απη Ίπι, πες {αροτε[ Ίοσα9 
ΑΙ]5 πονῖς τοοῖρίαπά18, η 

(εἆο, απἰά πιαρῖς Ἱηνίςεπα ΓεραρηαΏς Ροιεβ εκεο- 
Ρίωγί, 4παπι Ῥας ἆπο (Ἠτγβρρὶ εβαιαῇ αποτυπι 
πημπι ἂς Οὲἡς αβιγπιαξ «ος βονιῤηέδιες φιαῦη ᾖεγ{ ῥο-- 
{6 ορίέγιε ῥΥο/ῥίεεγε: αἱτετωπα, Δοπιίπες ΦΑΠΙ Πη-. 
εΥΥΙΙΑΙΙ υ{{α7η ἀεσεγε. 
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λβ.. Ἐγκφλβσαν ἀσπ τινες δν Πυδογορικῶν ὃν τοῖς Περὶ Διχομο- 

σιύης γράφονπ «θὶ τἴ/ αλεκτευόνων, ὃτπ - χρησίµως γεγόνασ ἐπεγεί- 
«ς ος πο ου δειλό ως ὴ ΄ οχιςρέβησι ρασι }9 ἡμᾶς, κι τὰς σκορπίᾶς ὀπλεγεσι, κι κ; τὰς µβίλας ὦ71ςθεφεσι, 

« ὅ]λόν τινα «ξὺς αλκίὼ ἐμποιομῦτες ὅμως δὲ δεῖ κοτεῶίίειν ο τότες, 
« ἵνα μὴ Ἡ χρέαν ὡνωρσάλη τὸ πλῆθος τγό νεοτῶν. Ὁ δὲ ὅτω χοζα- 

Φελῷ αἩν οχι ττοις ἐγκφλομώτων, ὧθε «δι τὸ Διὸς τῷ σωτῆρος κοὶ 

ολυέτορος κοὶ 'σατρὸς δίκης καὶ εὐνομίας καὶ εἰρίώης, Όεῦτα γράφει ἐν 
τά τρίτω Περὶ Θεών - Ὡς δὲ αἱ πόλεις πλεονάσοσαι εἰς Ἀποικίος 

6 ἀπαίρουσι τὰ πλήθη, καὶ “ολέμες ὀνίσονται «πξός ας, ὅτως ὁ }θὸς 

6 Φφθορᾷς Ὀριὼς δίδωσν” κοὶ τὸν Εὐριπίδίω µάετυροι καὶ τὴς ἄλλες 
(φθλσάγεται, τὸς λέγονᾶς, ὡς “ ὁ Τρωϊὼς πόλεμος ὑπὸ κ εῶν οἴπου- 

6 πλήσεως ἕνεχα, τὰ πλήθες αἴ ἀνθρώπων «λῥοπο. Τότων δὲ πὰς μᾶῥ 
ὤλλας ἀτοπίας ἄφες οὐ γλὸ εἰ π μὴ χαλῶς, δλλ ὅσα «ξὸς ἑωυτὰς 

Ἀ[θφόρως λέγασν, ὀξεπάσαι μόνον ασῤκωτα)) σκόπὰ δὲ ὅτ το ο) 
χφλὰς μὴρ οικλήσές κ) Φιλανθρωπης αἲι, ἄλρια δὲ έργα  βάρθαρα 

}ὶ Ταλαπχὸ, «θλστίθησν. Οὐ 3 Ἀπομείαις ἐοίχφσιν αἱ τοσαῦται «Φθορα) 
καὶ πανωλεθρίαι τν ἀνθρώπων, οἵας ὁ Τεωϊκὸς εἰργάσωτο «Ὄόλεμος, κο 

/ 

πάλι ὁ Μηδικὸς καὶ ΓΠελοποννησιαχὸς, εἰ µή πνας ὂψν ὥδου καὶ ὑπὸ γῆς 
ίσισν ὥτοι κπιζομδνας πόλεις” λλὰ τὰ Γαλάτη Δηϊοπάρῳ ποιᾶῖ Χεύ- 

Β. 2. ἀπαίρουσι] Ἐοτίε τοξδεῖτς Π{ απαρύτουσι, 

ΧΧΧΤΙ. Βγιαροτίεογήπι ποππ]]ῇ εαπι αοσιἰ- 
{απε, αἱ οἱ 1η οοπιπιεη{ασῖῖς Ώε Τωήεῖα (οτιρμΠεε 
4 ρα ραἠπαρείσν Η/Η1εΥ εὐς ε[[ε ειέος, φιιοά εί ε 
/σΊηµο πος εκεἰ(επέ, εἰ [εογβίος εοπφιίγαπέν εί 1η ῥκςπα 
ποδες [άμα «ει αΙΟπεΊΙΦΜε [ογΗ1άΗπής φαπά αι 
2Η6ΕπΕΥΕΠΕ: ἴΆπιεηῃ ϱο5 αΠετεγεί εοηπεάεπάος ϱ[[ε, πε 
βαν µηη πμ ίπε μέγα φιάπι εχρεάέγεί εκεγε[- 
εετε. Αι (Ἠτγβρρις Ιλ Πας τεργεµεη/Ίοπες ἆε- 
τἰάεε, υξ επι ἆε Ίονε Θεγναίοτε, (σεπίίογε, εί 
Ραίΐτε Πα, {Εαιϊαεῖς, αἴαιο Ραεῖς, ἵπ Άρης 

:{επτεηεῖαπι {ογιρίεσῖε, στο Ώε Ὠ]]ς εετείο: δέεΗ 
σιΐεη ευ αέεον ευη {1111 41πε αὐιπάαΜ{ε, εο)ό-- 
ΐας αἰέφιμο «ἰεάοιπέ 14 {ε εχοπεγεπέ, αι δεί] αὐί- 
φιοά [η/ὔρωπέ, πα δεις εχἠΗὲ οεεαβοπος [ρσεγίέ: 

Το. Τ. 

τ{επά σγαί τα πιά εής ἠοπιύητιηη. 

οἰθίαιε Ἐτίρίάεπι δέ αἷῖος {είες, αιά ἀϊχετιπε, 
δείῖωπα Τγοἱσπιῃ α ΟΙ Γρ τος εχῥαι- 

οΓαπα οπα(τίς 
αἷίας αὈ{ατάϊίαίε»; ποη επῖπι {πίεαίπιας Ἆος Ίοσο 
παμίτετε απ {αἱίο αἰαιίά, {οἆ ἁμπίαχκαί αἷ Πὓι 
τεριρηαηίία ἀῑχετίπί. Π]ιά «οπΏάετα, εαπι Γεο 
{επιρετ ρυ]εητας εἰ αἆ ΠἨαπιαηϊίατεπι ρεγεῖπεη(ες 
επίθµετε αρρε]]αίίοπες, {αένα αιίε Ππιυὶ Ἓλνα, 
ὑατυατίσα, (αα]αίιςλ. Ἀοη επίπι οοἱοπίαταπι Πππὶ- 
Ιες νἱάἀεηέατ Ηϊα: Ποπιίπωπα οἶαάες αίαιιε ΙΠΙΕΓΠΕ- 
εἶοπες (ληία, αμαηῖας Ἰ το]απαπι Ὀε]λαπα ἱπεα]ς, 
ας Μεάϊίουπι, εἰ Ῥε]οροηπε[ασιπι; πι ἔοτίε αἱ]-- 
αὐλς ΙΠΙ2 {ετταπι εἴ 2ριά Ιπίετοῦ οοπά!(έας Πχ 
ποτυπέ µτ0θ». Φεά Πεἱοίατο (ααἰαίσε Πηϊίοιη ΓὈδιιπι 
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σἼπος ὅμοιον τὸν 'ὸν, ὃς πλειόνων αυτά παίδων γεγωότων, ἑνὶ βαλόμΏμος 
τὸ Ἀρχίιὼ Ἀπολιπᾶν καὶ τὸν οἶκον, ἁπανᾶ, ὀκενες ἀπέσφαξεν, ὥασερ 
ἀμπέλα βλασοὺς Ἀπό]εμὼν καὶ κολέσας, ἵνα εἷς ὁ λειφρεὶ Ἰαυρὸς ἡύηῇ) 
χαὶ μέγας. Καΐτηε ὁ μὴ ἀμπελουρὸς, ἐπ μικεῶν ὄντων κοὶ ἀθενῶν 
τῶτο σοιῖ τἴό κληµάπων, κοὶ ἡμεῖς νεογνῶν κοὶ τυφλῶν ὄντω" τ' σκυλα- 

κίων ὑφαιροῦμλυ τὰ ποολλὼ ΦφειδόμΆμοι τῆς κωωός ὁ δὲ Ζδὺς, οὐ µόνον 
ἑώσας κοὶ ««διδὼν ὂν ἡλικία νομλνες, δλλὰ καὶ Φύσας αὐτὸς ὁὶ αὐξ- 

ἥσας, Ἀποτυμπανίζει, Φδορδῖ καὶ ὀλέθρ μηλονώμΆμος «φθοφάσἁο . δέον 
αἰπας καὶ δρλὰς λωέσέως μὴ «φδαακέν. 

λΥ. Τῶτο μὴν ὦω ἐλατ]όν ὅοε κἀκξνο δὲ μὲζω Θδδεὶς ὸ Φφύε) 
ἀνθρώποις πόλεμος ἄνόυ χοκίας λλὰ τὸν μΏῥ «Φιληδοία, τὸν δὲ πλεον- 
εξία, τὸν δὲ «φιλοδοξία πο ἢ Φιλαρχία συῤῥήγνυσν. Οὐκἒν εἰ πολέμες 
ὁ Φεὸς ὀνερ]άζεται, καὶ κακίας, παροξωύων ὁ α]οερέφων τὴς ἀνθρώπες. 
Καΐτοι λέγει αὐτὸς ἐν τὰ Περὶ τὰ Δικόζεν, καὶ παλι ἐν τῷ. δευτέρῳ 
Περλ Θεών, ὡς -' Ἑ αἰφρῶν τὸ Ἰεῖον παραίτιον γίνεῶ-αι θὅχ. εὔλογόν δη 

«ὃν τρόπο ὸ ὅτε νόμος τὸ «δανομεῖν «Ὀδαίπος ἂν λῥοιτο, ἔτε οἱ 3εοὶ, 
ὁ πᾶ ἀσθῖν ὅτως εὔλογον µη αἰχεῦ μωηδενὸς Ε1) παρακήας.'. Τί ἂω 
οἴαιον ἀἰνθρώποις Φφδορᾶς ὑπ Ῥλλήλων γωομβῤης: ἦν Φισα Χεύσπππος 

ἐνδιδόναι τὰς Ἄρλος τὸν όν. ᾿Αλλὰ, νὴ Δία, φήσὰ τις ἐπαμέν πάλιν 

Ὀ. ς. κῴκεῖνο δὲ] δὲ αἁδττωπη οκ Ε. 
Ὀ. ϱ. λέγει αὐτὸς] Ίτα [οτιρεπάνπι ἁἆακα. Όπιης» ΠΏτί λέγει δ) αὐτός. : 
Ἐ. 5. φήσει] δὶςο Β. Ε. Ὑεπεί. 1. 2. Ὑπ]ρο, φησί. 

Οπεγαρρυς {αεῖς, αϊ «πα Ἠαῦετοί «οπιρ]ωγες Π]ἱ-- 
ο8, οπῃ νε]]εῖ υηῖ τεσπιπι ἆοπιαππαιε τε[ίπαιετε, 
ςείεΓος ΟΠΊΠ6Φ΄ πεσαν1ξ; ἵαπαιαπη γ]τῖ5 ρα]πιτες { 
Ρ;αοἰἀετεῖ, αξ ππιι5 α]φαῖς (αρετίτες, γα]άμς πιας- 
πυίαιε Πετετ. Α: νετο ν]πίίοι Ἆος {αςῖε, τεςεητ-- 
Ῥως αάΠις εἰ εκί]δις ρειπιϊπίδυς: εί Πο σαΠί 
Ρατορηίες, «λ{ι]ο5 εἰ αἰιφιοῖ τεςεῃς παίο»δ, αἴααε 
εἴαπιπμπα «,0ςο5 {αδιταἨίπιας. Ταρίτετ αωίείῃ ΠΟΠ 
εαηέυπα αἀο]είοετε ραβις Ἠοπιίπες, {6ά επαπι Τρίε 
ΡΙΟςΓ6αΠ5, αασεπίαας, ἀείπάε εχαιῖΠτῖς «α]απηῖ(α-- 
{απ εί εχΙεῖ οεςαΠοπίδις ρεΠαπιάαε; οσπι ἀεῦιι-- 
ετίς ροῦία5 π]]απι παίοεπά{ Ιπίήμπι, οαυΐαπι πι]-- 
ἵαπα ργαδετε. 
ΙΧΧΧΗΠΙ. Ἱιενίας εί αιοά ἀῑχί; πια]αε, αμοὰ 

8ας, 

ἀϊσαπι. Νι]]άπι Ποπιπίδας Ὀε[ταπι οσἵέεαγ Πίῇ οχ 
γ{εο. ΊἈΝαπι ααέ νο]υριεῖς {αάϊαπα, ας ανατ]εῖα, 
ααὲ απι]εῖο, αιῖ τερπαμάί εαρίάϊίας Βε]]ωπι οοἩ-- 

Έτσο { Ῥε]οταπι, εἴίαπι ρεοσαίοταπα αιιόου 
είε Ώευς, ἱγτίίλης εί ρετνετίεῃς Ποππίπε». Αἴφιῖ 
Γρίε ἵπ οοπιπιεπί{ατΙο 1)ε Τιιάϊοῖς οββσῖο, εξ {δεαπάσ 
Ί)ε Ὠ]ῖς Ἠρτο, ἀῑεῖε ΟἨτγβρρας:; Λεία γαίοηε 
αἷοί ῥο[ίε, Όειυηι ἐπγβιιάἰπές μία εν ῥαγίε εαη[Ίαρη 
ε[ε: [ο επι ᾖεκ ἀείηφπεπάί, δεις Πηῤίείαδής 
εα/α πο ποᾶο αἰοί εοπ/οµίαπεε ῥο[ΠΗ: δα γαοπὲ 
οπυεπέγε, Ἴδεος εἰίαι ία εκ ῥαγίε εαι(]απα ε[]ε 
ἑωγρήμάμπίε. Ῥοϊεβ νετο εατρίας αἰφιῖὰ εΠε Ἰο-- 
πιηῖδις, απαπι {1 {ο πιατιο εχ(εἴπάαηςὸ εἴ (αππεῃ 
εἷιις τεί Π]]ε Ώοευπι Ἱπίία {ἠβρεάϊίατε αἷε. Ῥεὰ ᾱἷ- 
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τῷ Εὐρμπίδου λέγοτος, 
Εἰ Φε τι δωσι αἰδιβὸν, κ. εἰσὶν «Φεοί: 

καὶ, οφ 
Τὸ ῥᾷσον εἶπας, αἰτιάσασδαι «εός' 

ὥασερ ἡμῖν ἀλλό τι ναῦ «απθωτ]όντων, Ἠ τὸς ὀφαντίας αντ Φφωνὼς χο 
ἑωυλήψεις σαροτ)εμόνων. | 

Ἀδ. Οὐ μἱὼ δλλ αὐτὸ γε τᾶτο τὸ νιῷ ἐπαμέμλρο, οὐχ ἅπαξ, 
θὐδὲ ὃς, θὔδὲ «εὶς, δλλὰ µυρλάχις ἔσαι «Ὀξὸς Χρύσιππω εἰπέν, 

. ϱ- εἰ ο / ΄ 
Το ῥάσου εἰπας, αἰτιώσωσδειῃ «εούς. 

Τῆρῶτον ὸ ὂν τὰ «οβότω Τερὶ Φύσεως τὸ αἴδιον τῆς κινήσεως χυκεῶνι. 

πἱαρειχάσας, ἄλλα ἀἄλλως σρέφοντ κου] τερᾷοσυντι Ὅἵρ γωομβῥων, ταῦτ' 

6ρηκεν, -' Οὕτω δὲ τῆς εδ ὅλων οἰκονομίας «ποθαγύσης, ἀναγχαῖον κ 
ἅ παύτίω, ὡς ἄν ποτ έχωμλυ, ἔχεν ἡμᾶς, εἴτε «δὰ Φφύσαν τὶὼ ἰδίαν 
ες - ο 2/ / ./ ἡ / Ἆ {23 

Ἡ νοσοιώτες, εἴτε πιεπηεωμδοι, εἴτε γραμματικοὶ γεγονότες, Ἡ µβσικοί. 
Καὶ πάλη μετ ὀλωω' ὁ Κατὸ τᾶτο δὲ τὸν λόγον τὸ “σαραπλήσιδι 
ο ἐροῦμδρ κο αἴθὶ τῆς δρετῆς ἡμᾶ καὶ χφκίας, καὶ τὸ ὅλον εν τεχνῶν 
«ς λ » ω» ς 2 2 ἡ Αι ωώΨ «/ ῃ ου Ὦ 
και τό ἁἀτεχνιῶν, ὡς εφίω.᾽ Καὶ μετ ὀλίον ἅπασαν ἀναιρῶν οἰμ- 

Φιρολίαν' - Οὐ)ὲν γλύ ὕδιν ἄλλως τἴό κ µέρος γψέῶαι, 6όδὲ τελά- 

Ἐ. 9. πρώωτω] Αάάϊέαπι εκ Ἑ. Ψεπεῖ, τ. 
Ἐ. ϱ. ἴθον] Ἁγ]. αἴτιο. Αἱά. Βα{. Β. Ε. Ὑεπεί. 2. αἰδοῖο. Ὑαἱραίαπι νεπῖῖ εκ Τιεοπία, Ξεμοίί, Αποπ, πες ἁῑί- 

Ἱπεπβυηί Ε.. εἰ Ὑεπεί. 1. 
Ἐ. το. σρέφωτι] 8ὶο Β. Ε. Ψεπεῖ. 1. Με. Ψμ]σο, τρέφοντι. Ι 
Α. 0. καὶ κακίας] περὶ τῆς αἀάετε ἀεὈια], πον ἴαπα {επῖεηίῖα ροβυ]απίε, απάτη ]δοπίε αιδχοσίαίο Ἡδρτοταπι Β. 

”,. νέεῖ 1. 9. Ῥ. 

εεῖ, πιελετε]ε, α[ϊαιῖς, αλὈί αὖ 9ο Ἰαμάατί Ώας Έ- Ῥτίπιαπι επίπι ἵπ Ἠβτο ρεῖπιο Ώε ἸΝαέυτα, οἶάπι 
πρίάεα : 

5 ἔπτρε αυ] {αεῖαπὶ ἀ, πον Πιπέ ἀῑῖ : 

ει, 
Ωιοά {αοϊΙππαπι ἀῑέτα «εβ, αἶς, Ιπουίαης ἆθοβ: 

-4υα{ νετο ἵη ρτα/επτία [ιά πο αρατηι5, Ύαπι 
με τεραρηληίες Ἰηνίοεπῃ γοςες {επτεμείαίαιε εἶως 
4ΡροΠαΠωΣς. 
ΧΧΧΙΝ. Έτ ίααεῃ Π]]αά ἱρίαπῃ ]αιάδέωπα Ίαπι 

ἀῑδταπα, ποπ Βἱ5 ἔετνε, {εὰ {εχεεηεῖες οὐ]ίοί Οτγ{- 
Ίρρο Ροίεβ: 

Ωυοά {αοϊ]ΗἩπιωπα ἁῑέτα εβ, ας, Ἱποιίαης ἆθοβ. 

ςαυῇαπι πποῖάς «οππραταΠεί ροτίοηῖ ε νατία «οηΒι/ας 
πιατετῖα, αΠτετ αἷῖα νετίεηίί αἴαιε οοπευτραπΕ!, Ἡ το 
ἱπέεττ, (10η αμίεπ ος 'ποο ο)ΗέΗ ΕΥΑ ῥγοεεάα{ 
σάιπη//γαίέον πεζε[]ε ϱ/) πο, μέ ῥαδεαηαμε, [2εη- 
ισα εαηα ε[[ε α[[εξίος: [νε εὐπίγα πο/ζγαηι Πάίηγαηι 
πιογδὲς εογγ{βίαπιΗγ, υε ΕΗΙΙΠΙΗΥ, [ένο σγααΕἰεί 
απ αμί 1/40. Ἐτ τυτίαπι ραμίο Ρο δεεκη- 
4η βαπε γα{ΙΟπΕΣΙ [1ή11εΥ ἀἰζεοηηως οἷε υὐγ{έε οί 
έγα εί υ{{{0, αέφιιε οηηΠέπο αγΕίῥηον υεί αν εμέ 
ἀἰκήπην. Ας ΠΙΟΧ ΟΠΊΠΕΙΏ {ο]]εῃς αππυϊσιἰεαίεπη, 
ΔΕΡΗ{, ἱπααῖς, [πρ µίαγµπα γεγώήη, Ἠε ΙΠΙΠΙΠΗΗ φί- 
ἀπ, [εγί ῥοίεβ αἰπεν, Φιιάπι {2ο ϱΘΗΥΗΗΊΟ: 
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ὅ συν, ἢ κὉ 1 χκονὸ Φύσν καὶ κτ' τὸν ἐκενης λόγω, Ὅτι ο] ἡ κοιυὴ 
Φύσις ὦ ὁ κοωὸς τῆς «φύσεως λόφος, ἑἱμαεμλμη καὶ Πρόνοια καὶ Ζς ὅνη, ν 
ἠδὲ τὲς ἀνήποδως λέληδε πωζαχᾶ }ὸ ζὔπι θρυλλέ) ὧσ' αὐτῶν ᾱ, 

Διὸς ὃ ἐτελείετο βουλὴ, 

τὸν Ὅμηρο εἰρηχέναι, Φηῶν, ὀρ)ῶς, οι τὶὼ εἱμαρμλρίω ἀναφέροντα, 

κο) τὶὼ τῶν ὅλων Φύσν, χο ἱὼ πάντα δοικϊτω. Τῶς ου ἅμα, μὴν 

Θὐδενὸς αἰαγροῦ παραίπος ὁ Ἰεὸς, ἅμα δὲ Φόδὲ τάλαχιυν ὀνδέχεται 

γέγνεῷαι ἄλλως ἢ κὉ 7 κονὼ Φύσν, κ τὸν ὀκέίνηο λόγω; ὂν 9 πᾶσι 

τοῖς γωομθύοις καὶ τὸ αἰαρῷ δ πε εῶν ὕδη. Καΐτοι ὁ μῥ Ἐπίκερος 
. / / λ ο. ο ο ν/ / - 2 μάλ..α 

ἁμωσγέπως αρέφεται κοὶ Φιλοτεχνέ, τῆς ἀῑδίη κιήσεως μηγονώμΏνθ” ο 

ἐλά]ερῶσαι « Ἀπολῦσαι τὸ ἐκόσον, ὑπὲρ τὰ μὴ καζαλιπᾶν αἀνέρονητον 

τὼ χοκίαν ὁ δὲ Χρύπππος ἀναπεβαμλμίω πσαῤῥησόίαν αὐτῇ δίδωσν, 
ὡς οὐ µόνον οξ ανάγκης, 6ὐδὲ κο’ ἑἱμαρμδῥίω, λλὰ καὶ κὉ λόγον 
98 καὶ κἩ Φύαν «εποημλύη πὼ είσίω. Ἔπ δὲ καὶ ταῦτα ὁρᾷται 
κὈ) λέξι ὅτως ἔχοτα ο Της 9 χομῇς «φέσεως εἰς πώντα α]άτενούσης, 
.ςς θεῄσἀ ω ον ε .» μυ » ὦ / ΑΝ ο / ων 

ησι παν το οπωσοµυ Ίομλρον ο) τῷ λογω, χο των µοβλων οτώοµω, 
ες λα. / ει ὁν ἁεή-  ἳ ο} νε νε. 

κατ ὀκενίω ονέῶται καὶ τὸν ὀπέίνης λόγο, χατὰ τὸ ἑξῆς ἀκωλύτως 
ὁ αἱ) τὸ µήτ᾽ ἔξωλεν 5) τὸ ἐνσησόμῆμον τῇ οἰκονομία, μήτε τῶν μερὸν Ὁ 

. δή που Φεῶν] Μετ. δΥπουδε», 
:ὁ δὲ Χρύσιππος) Αάάῑάΐπιας εχ απο Ῥ. 
. πεποιγαένρ] θοτῖιρΏ οαπι Χγ|. Ὑπ]ρο, πεποιηµένη. 
. ὁρᾶτα,] Ἱεσεπάνπι, ὁρᾶτε οππι Με. νε] ἔρα τά. 
«ἐν τῷ λόγω] Εοτίε, ἓν τῷ ὅλῳ. ΩςςΩΩΒ δα (νι ι Όρο ορ 

παέπγατι εἰ εἶμς γαΐοποΠ. (Οείεταπι ΟΟΠΙΠΙΠΕΠΙ 
Ἀατυταπι, ε]αίαιε Ἐατίοπεπι, εΠε Ιρα Ἐαταπ, 
Ρτονιάεηίίαπι, μμ, πε αμροάες αιἰάεπι πε- 
{είαητ. Ἠας επίπα υδίαυε αὐ 1] Ιαξαπέως: εί 
Ηοιπεταπι αἰί ΟἨτγβρρυς ΗΏνας, 

Τονῖς εβὶ οοπ{εέία νο]απίας, 

(απ. Ἐπίπινετο Ἐρίοιτας πέουπαιε έσταπει {ε, 
εί αιριτῖας πιεάἰίαέατ, α [επιρίίετηα πποίίοπε ππᾶ- 
ελίπαίις Πδετατε εἰ αὈίοΐνετε νο]απίαίεπα, πε ἵπ- - 
ευ]ραδί]επι γεΠπαετεῖ πιαΠείαπι: ΟἨτγβρρις πια- 
Πεῖας {οἱαιβήσππαπα Ἠδβεγίαίεπι ἀείεπΠοηπίδ οοποεά!ξ, 
μέ ΠΟΠ πιοάο πεσεβατῖο εί {αἰλ]έετ, {εὰ είαπι {6-- 
εαπάἅπα Ἐατίοπεπι Πε εἰ Ναέυταπι γἱεῖα βαπί ορ- 
Ώπιαπι. Ὑἱάε γετο εἴίαπι Ἠαπς εἶας ἀῑξίοπεπα: τεξτε ἀῑκιπε, αἆ Ἑρέαπι τείριοἰεπίεπι, Ὀπίνετβαιε 

Ἰναεμαπα, αμα οπηπία αὐπηϊπΙετληέατ, ΄ Ὡιοπιοάο 
.ετσο πας Πδἱ οοπίαηί ὃ Ώειπι πι]]ήας εωτρίς τεῖ 
αογῖ5 πιοάο ςαυῖαπι ε[ε : εἰ πΙλΙ] νεὶ παπίππαπα 
ίεσι Ποτῖ ροβε, παπα {εουπάωπα ΟοπΙππάπεπα Ἰα- 
τµταπα, ε]ωίααε Ῥλτϊοηεπι ὃ Ναπι ουπι οπιπία 15 
«ά(οήρωμίυσ αυα; βυπε, υείαυε εείαπι εατρία ἵω Ἡς 

ὤὠρυπιωπί οπἰηι Λαίαγα ἴπ οπηπία ῥεπείγαπέε, πεεε([ε 
εγΙᾷ ο7ηπε φοά {ἱ ἱπ Ὀπίυεγ[ον εί φκάζπφεε ε]ς 
Λαγέε, [εεππάκήι εα7η ᾖεγέ, εἶπ[φιε Α άοπεπι, ας ᾱε-- 
-έπρεβς ῥγοεεάεγε [πε ηλ] ἠπηρεάμπεπίο: εἰ πέρ] ]0-- 
ές [4 φεοά ἱπηβεάίγε ῥο[έ αάγιίπή/ᾖᾖγαἰσπεπε, πεφε 
Λαγς αἶ]α /πουργ) αἰίεν αμ ῥαδετε {ε αἰίεν φμεαέν 
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« μηδὲν ἔχεω, ὅπως κωηθήσεται ἢ αγήσὰ ἄλλως ἢ κ τὼ κονἰὸ Φφύσν. 
'Τήες ὃν αἱ τῶν μεεῶν ογέσο εἰθ κο κωήσἀο; δλλον μῇῥ ὅτι αἐσές αἱ 
χοκίαι κοὶ τὸ νοσήµμαία, Φιλαργοράω, «Φιληδονίαι, Φιλοδοξίω, δειλία, 

(ἀδικία, κινήσέο δὲ, µοιχᾶαι, κλοπὼ, «φεοδοσίαι, ἀνδοοφονίαι, “«ατρο- 
3 2/ ᾽ 2/ / ι λ » 

κτονίαι. 'Γούτων οἴεται Χεύσιππος ἔτε μικρὸν ἔτε µία «δὰ τὸν τὸ 

«Διὸς λόγον τ), καὶ. νόµον, καὶ δἰχίω, καὶ «φεόνοιαν ὧσε μὴ γΦεβα 

«οι τὸν γόµον τὸ πσαρουομεῦ μηδὲ «δα τω δικίω τὸ ἀδικεν' μήτε 
«δὰ τὼ «φἘόνοιαν τὸ χφχοποιη. | 

λε. ᾿Αλλὰ μἰὼ “τὸν όν χολάζεω, Φπᾶ, Ὁ τὼ κοχίαν, ὃ πολλὰ 
-Ἡ ποιῶν ο) κρλάσἁ ' ποηρῶν ὥασερ ὂν τῷ δεύέρῳ Περὶ Θεών, “ πόὲ 

«Ὦ τὸ δύᾳρηζα συµβανἠν, Φιᾶ, ΄ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐχ. ὥασερ τοῖς φαύ- 
ἅ λόί χολάσεως χάριν, λλὼ χὀτ ἀλλίω οἰκονομίαν, ὥσσερ ὃν παῖς πό- 
« λεσν,. Καὶ πάλι ὂν τήτοις, -Πρῶτον δὲ τ χοχῶν «Ὡθαπλησίως Ὅδιν 
-ᾱ ἰκασέον τοῖς «φξθειεημλῥοις εἶτα ὅτι ζωῦτα Ἀπονέμε”) κ Ὑ΄ Διὸς λόγον, 
ᾱ ᾖποι ο) χολάσἁ, ἢ χα] ἆλλην ἔχεσών πως «πξὸς τὸ ὅλα οἰχονομίαν. 

Ἔπ μρ ὦω τᾶτο δεµὀν, τὸ καὶ γεῶ-αι τὼ χοκίαν καὶ κολάζεδ-αι 
χατὰ τὸν τᾷ Διὸς λόγον οπεένει δὲ τὼ Ἰωεναντωσν ἐν τῷ δευτέρῳ 

λ / / / «ς λ / ἡ ͵ ἡ / 

Περι Φύσεως, Ὑθάφων τάδε, ς Η οὲ Χορίαι ασοὸς τι οδεμαὰ συμαδώ- 
» 2 / ε] / ω 

« µατα ἴδιόν τινα ἔχει λόγο γήεται μ) δν καὶ αὐτή πως κ τον τῆς 
ες /; / οδμι ς ασ, »/ ] 2 / / κτ Σ 2/ 

Φύσεως λόγον, ὴὶ, ἵν ὅτως εἴπω, ἐκ ἀχεήσως γήνε;) «φεὺς τὰ ὅλα ὅτε 

Ὦ. ο. ἄλλως ] ὃ αἀάϊταπα εκ Μετ. 
Ἐ. 4. καὶ αὐτή] καὶ αἁάιίαπι εκ Β. 

{εουιπάο 

όση [εεμπάμηι (Ὁππιποι Λαμια. Όυϊ ετϱο 
{απί Ἠαδίεις εε πιοξιςὸ Ἠαδίεας Παιεί εΠε ν]εῖα 
εἴ πιοίδος, ανατίτῖας, Ἱαχυγίας, απωῬΙειοηΏές, επι]ά]-- 
ταίες, Ἱπ]ωηείας: ἸΜουις αωτεπ, αάμ]εετῖα, αγία, 
ΡΙοά(ίοπες, Ποπηϊεϊάία, ρατγςϊάἰα. ἩἨοτιπι οεπΠ{εῖ 
ΟἨτγβρρυς ηἶμ] πεαµε πιασηµπι πεαµε Ρ4ΓΥΙΠΙ 
Πετί ρταίει ]ουϊς Καΐῑοπεπι, 1,ερεπ, ΤωΠεῖαπι, 
Ῥτον]άεπίίαπι : αὲ Ίαπι ΠΟΠ ΡΓΦΙΕΓ Ί,ερεπι βαΠί 
ΠΠερίεππα, πο «οπίτα ΓωΗείαπα Ἱη]ωτίας, ποῦ οΟἩ- 
τα Ρτογϊάεηίίαπι Βασίεία. 
ΧΧΧΥ. Αι επίπι ειπα, αἷε, ῥΗή{γε [εείεγα, 

εἰ Λη] ὅὃ Λ1ΕπάΟΓΗΗ ΠΙΟ ώ71 σγαί{α, ἳ ἵπ 
ε Ὠ]15, Ἱπαμίεῃς «άυετ[ας ες αἰἰφιαπάρ 

ευεπίγε δοπΐς, πο Πέ Γπα]ἠς ῥώης εση(α, [ρά [ρε 
ἄιῶπ αἰίαπι ἀἱῥεπ[αίίσπενι, [εμέ ἐπ εἰυλαέδω. Ἐτ 
τυτίαπα: Βγέπαρα αμίεπι ἂε πας ἐπέε]σεπάιωη 
εοᾶεπα ηράσ, ιο Γα7π ἀἰέτμση ε[ : ἀείμάε ἐγ{δέ εα /ε- 
εμπάῶη ους ΓάΙοπε7Ι, {γυε [ηρβηε εα[α, ρυε 
αὐία σά απ{υεγ/ήη ο αρα απιπί/ήγαίίοπε. Ἐάι 
γετο Ιπάΐσηα τε, εί Πετῖ εί ριπίτϊ ρεεσαία {εοιη-- 
ἆυπι ]ονΐς Ῥατίοπεπι. Ῥεὰ Ἠαπο τεραρηαπείαπα 
Ιρίε στανίοτεπα {αεῖε, ΙΠ {εοµπάο Τε Ναέυτα Πρτο 
Ἠρεο {οτῖρεης: ο βίας αἱ αάγοςος εααααέες 
παπά Λαδεί ΓαΠΙοπει ῥεεμίάγεπι: ᾗὲ επέπι {ρα 
Φιοζαπποάο [ζεπά μη Γαΐ1οπεηι Λαίωγι, αἴφιε, μέ 
ο αἰζαπη ποα Γπμήεγ γεβεξέ µπίνεγῃ. «Άίεφμε 



τοο 

«9 τάλαδὰ ἰώ. Κα ἔτς ὀππιμᾶ τοῖς «ίσης «οὺς πὶ ὀνανία 
α[λεγομλύοις, ὃς ὑπὸ τῇ πάντως π βόλεῷαι καὶ αἲθὶ παντὸς εἰπᾶν 
ἴδιον καὶ «αλιτ]ὸν, σὔχ ἀχεήσως λέγει βαλανποτομεῶ, συκοφαντᾶν, καὶ 

ἀφραίνειν 6ὐχ αχρήςως αἰχρήσωυς ἔθ), βλαθερὸὺς, κοκοδαίµονας. Εἶτα 
«οοῖός τς ὁ Ζ6ὺς, λέγω ὃ τὸν Χευήππε, κολάζων «εᾶγμα, µήτε ἀφ 

αὐτῶ, µήτε αἀχρήσως γωόμημο: Ἡ μὸ 3 χαχία «Οάντως ἀνέγκλητός 
ὅοι κ; τὸν τᾶ Χρυίππε λόγο" ὁ ὃ Ζ4)ς ἐγκλήέος, εἴτε ἄχρησυν Έσαν 
2 χορίαν ο ποίηχεν, εἰτε οιήσας ὔχ. ἀὐχρήσως, κολάζει. Φορ 

Ἀς. Πάλι ὂν τῷ «Φθότω Τερὶ Διχοιοσμώης εἰπὼν δι κ 3εῶν, 
ὡς ὀνσαμ]νων ἐνίοις αδικήμαση, “' Κακίαν δὲ, Φηθ, “κφθόλΗ ἆθαι 
ὅ ἄτε ὣωατόν ὅση, ἔτ' ἐχἀ κολῶς δρθίώαι Τἱὸ ἀνομίαν, τὼ αδὶ- 
κίαν, τὼ ἀθελτηρίαν οὐ τὸ παρόντος Ὅὰ λόγε τὸ ζητὲν αὐτὸς δὲ πὶὼ 
Χακίαν ὅσον ἐφ ἑαυτώ αἱ τῇ Φιλοσοφᾶν ἀναιρῶν, ἱιὼ οὐκ έχει χαλῶς 
ἀναιρέϊν, μαχόμοωόν πι σοι καὶ τὸ λόγῳ καὶ τῷ 15 «φεὺς δὲ τούτοις 
λέων ἐνίοις αἰδικήμασιν ἐνίκοῶς τὸν }εὸν, ἐμφασν πάλιν τῆς κ ἁμαρ- 
τηµάτων δίδωσιν ἀνοσιότητος. | 3 Εονε, Ἱ 

Ἀζ’. Ἔπ πξὶ  μηδὲν ἐβονητὸν ) μηδὲ μεμ-δὸν χόσµῳ, κ) 3} Ὀρίσην 
Φύσιν ἁπα]ων πἙανομλῥων, πολλάκις γεγραφὼς, ἔπν ὅπη πάλι ἐρελήλάς 

Πυλιο αυ Αβωρ κο 

Ε,6. Καὶ οὗτος] Βἱο πΊατρο Ὑεπεί, 2. εἰ Μεπ. Ὑπ]ρο, Καὶ ὅτως. 
Α.. 4 τὸν Χρυσίππε] δίς Ῥα{. Χγ]. Με. Ὑπ]πο, τὸ Χρυσίππηω. 
Β. 2. ἔνοις] 8ὶςο Ψεπεῖ, 1. Μετ. γπ]ρο, ἐνίων. 

Ῥ. 3. ἀρθῆναι] Ίνοσας Ἱἴα Ιπίεσταπᾶνς, αί εἰ Ἐεῖῆς, νἰά1ξ, ἀρθῆναι. ᾽Αλλ’ εἰ ᾗὲ ὢ καλῶς ἔχει αρθΏναι τὴν ἄνομίαν----. 
Β. ο. Ἔτι] ΒεεῖρΏ, Ἰοεί πι]]ο αΠεπίϊεπίε Ἰϊθχο, ααὶ οπηπεΒ Ἠβρεηπί Ὅτι, Ίτεπι Ἑε]ῆς, οοπ]εοῖξ, 
Ῥ. ϱ. κόσµω] Ἐοτίε ἐν τῷ κόσµω. ἙῬ. κόσμον. 

«ή Ζομα ε[εη. Αίαιε Ἠτε οὔ]ιγραί εο5, αιὶ 
αραια [τετ ἵπ οοπίτατία» ρατῖες ἀίρυίαπε, αί οιὶ 
οπιπίπο Ρρεςει]ατε αφ αῖά ετ {αῦεῖ]ε ἀῑςετε γε]]εῖ : 
αἰί ποη ΠπιεΗτετ πιαγ[αρία απιριίλτε Ποπαίηες, ϱΆ- 
Ἰαπιπίατί, Ἱπίαπίτε, Ιπυτι]ες εῇε, ἁαπιποίος, 1Π{ε]]- 
«ε. Όια]ς ετρφο εβ Ταρίτετ (4ε ΟἨγΠΡρΡρεο Ἰο- 
απο) τεπι ραπ]εῃπ πηεσιε ]ίτο πεφιε Ιπί]ίτος 
{αξτατη ὃ Ναπα ΟΠΓΥΠΡΡΙ ταξῖο οβοῖε γ]εία οπιπἶπο 
εωἱραπάα ποπ εΠε, {εἆ Ίονεπι; νε ἶς {εεῖε ν]εῖα, 
αὐα- πΙΒΙ] ρτοάε[επε; ἄνε ρυπῖε, ουπι {εοεῖΠεί πο 
Ιπυ]ᾳ, 
ΧΧΧΥΙ. Ἐυτίαπι ἵη ρείπιο Ώε ΤαΗεία Ἠσπο, 

ευπι ἀῑχίπει Ώεπα φπογµπάαηι Παρί γεββεγει 

Ζη11 αίεσι, Ἰπαυ]ε, ἐπ πέυεγ/ σα {ο))ὲ πεφιε [αν ε/ῆ 
Ἄέεφιιε εχρεάἰγεἰι 11. Ἀοηπ Ἠϊς ἁῆριῖο, Απ ΠΟΠ 
Ρτα{ατεῖ π]]απι εῃε Ἱεσιπῃ νἱο]αείοπεπα, πα]]απι 
Ἱπ]αΗείαπι, πω]]ααι Πα]εείαπι. Τρίε αιϊάεπι ντα 
Ῥτο ν]τῖρις ΡΙΙ]οίορμαπάο εχ{οϊπἀεῃ», α ας εκ{εἶη-- 
ᾱἱ ποπ εχρεάίτεε, {αεῖε αἰαιῖά τερασπαης Ἐαίοηί 
ας Ώεο. Αά Ἰας, ουπα ἀῑχί[εί φἰδι[άαπι παν 
/αδ11ς γεββετε λεω, πιο βαριείοτιπα Πρηϊασαι 
ἱππριείαίεπι. | ΩΝ 
ΧΧΧΥΤΙ. Ῥοττο οι Πρ} εῤῥαπάκση, πέρ] 

οἱεμβεγαπάμηι Ί4μμάο ἐπε[[ε, οπιπίδα» [εεωπάμηα ορΗ-- 
παπι Παίμγαπι ῥγοσγεώιεπ{έδας, [πρεΏµπιετο ἀοοιή[- 
{ει, αἰουδί τατ[αία αμα{άααι Γεταπα πος Ῥαγναταπα 
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πνας ἀμελέίοις οὐ «δὶ μριρὼ καὶ Φαῦλα χκὀταλέπει. Ἐν γουῦ τῷ 
τρίτῳ Περὶ Οὐσας, μνηβεὶς ὅτι συµθαίνει τινὰ τοῖ χαλοῖ κο αγαθοῖς 
τοιῦτα, ο Πότερο, Φφιὰν, « ἀμελεμλῥων πνῶν, κο ἐν οἶκίαις 

ὁ µείζοα παραπίήει τινὰ «οίτυρα, καὶ “Ὢοσοὸ «Ὄυροί πνε, τό ὅλων εὖ 
- οἰκονομεμλῥων' ἢ αἱ τὸ καθίσιῶς ὀι τῶν τομάτων δαιμόνια φαῦλα, 
«ἐν οἳς τῷ ὄντι γίνονται καὶ ἐγκλητέαι ἀμέλειαι Φισι δὲ “πολὺ καὶ 
« πὸ τῆς ανάγκης µεμίχθω- Τὸ μὴ ὦω τὰ τοιαῦτα συμήώματα Ὑ 
κολῶν καγονδῶν ἀνοιῶν, οἷον ἡ Σωκράτης καταδίκη, κο ὁ ΤΠυαγόρου 

ζῶντος ἐμπεησμὸς ποὺ Ἱ Κυλώνείων, χο Ζἱιώωνος ποὺ Δημύλε τῷ τι- 
θόννε, κοὶ ᾿ Αντιφῶντος ποὺ Διονυσία, σρεολΏμλῥων αἰναιρέσές, πύροις 

παροπύεσιν ἀπειχάζει, ὅσης ὕνὺν όὐχερείας ἐῶ τὸ δὲ Φαύλες δάήμονας 

ὁκ Προνοίας οὐπὶ τὰς τοιαύᾶ, οισασίας χοΦἰσοιῶα/, πῶς οὐχ ἔπν ἐγ- 

αληµα, τὰ εῦ, χαάπξ βασιλέως χοκχοῖς καὶ ἐμπλήχτοις σετρὀπαἰς κο 

σροιτηοῖς διοικήσές ο)πιπεέποντος, καὶ «Ὀξιορῶντος ὑποὸ τότων ἀμελημθῥας 
κοὶ πωρουεμδύες τὰς Ἀρίυς» Καὶ μἱιὼ εἰ πολὺ τὸ τῆς ἀνάγκης µέ- 

µωται τοῖς «θόγµασν, ἔτε κρατὲ “πάντων ὁ Ἀεὸο, ἔτε παντα κ τὸν 
ὀκείνα λόγον διοικείται. 

κ. Πρὸς τὸν Ἐπίκηρον µάλιτα μάχεται, καὶ «οθὸς τὰς ἀναιρῶνα, 

τιὼ Τρόνοιαν, ὂκ τά ἐννοιῶν ὣς ἔχομρ περὶ ών, εὐεργετικοὺς κο 

0. 3. συμβαίνει] δὶς Β. Ψεπεῖ. 2. Ῥ. γμἱρο, συμθαίνοι. 
Β. 1. πιτέρο] 8ὶς Ψεηεί. 1, Μετ. Ὑμ]σο, ἐπὶ πιτύροις. 

πεαιε. γπαπα περ]εξίομες τερτεμεπάεπάας τε]ίπ- 
αμΐς. Τα τετῖο αιἰάεπι Ώε θιυήαπεία «πα πηθ- 
πιοταΠες εἐίαηι δοπίς φησάανι (αἰΐα ευεπίγε: [έγμπα, 
Ἱπουίς, οὐ ἐπεμγίαπε φάση περλεδἒές αἰἰφωίδας, [ε- 
14 {η πιασπές Γαηηἡὴης {ΗγΓμγες εἰ ϱχγαπα αἰέφιιοί Πγα- 
71Η εκεἰάωπέν γεἰέφμες Γηέογίήη γεἔξε αώρηιπί]γα (ἐν ὁ 
αν φως δὶς γεῦης ῥγ/ η πιαὲ φίάαηη ϱ επί, ιιδὲ 
γευεγα πα Γη εμέῤαπαῖας πεσ]εἐδίοποι ἕ αἲε εείαπι 
πηεζέήα ε{ὲ ασε; χέμηη πεεε[[αεήε. Ἱαπα Πα]αβηοάἶ 
ΡΓαεεἶατοταπι γίτοζυπα οαἱατηίεαίες, αια]1ς Βαῑξ σοη- 
ἀεπιπαίῖο Βοστατῖ, ααοά Ῥγίμαροτα, νίνο 4 ΟΥΙο- 
πείς εβ Ιαταπι Ἱηοσμάῖωπι, Ζεποπὶς α Γεπηγ]ο 
ἴψταηπο, Απριοις α Ὠϊοπγ{ο εχοτιεία, ςᾱ-- 

ἀες, οοπέειτε οὔὕπι {αγαίοας εχειἀεηῖδιας, 41λη- 
τα. {Πε ]εγ]ταείς, παϊτίο ἀῑσετε. Μαϊος αὐέετη ρεηίοΒ 
4 Ῥτονιάεπίία 6 ρταβοί πιωπετίθα8, αμΐ πο Π{ 
νίείο νετιεπάαπι Ώεο, αἱ (απαυαπι Γεκ πια]ῖς εί 
ν εεοτάῖδις {αιταρῖς αο ρτα{εδῖς ρτον]ποίαδ ΠΙλΗ-- 
ἀλνετίῖς, ραεϊαίαταιε αὓ Πὶς ἀείρὶςϊ εἰ οοπζιπε]ίοίε 
εταξχατῖ ορέίπιοςὃ Εντ αιϊάεπι, Π πια]έμπι πεοεῄ]- 
ταείς αἀππίχέιπι τεδις ε{, πεαιε οπιμία Ώεις Ἰα- 
Ὀεδίέ 1Π {μα ροίε[ζαίε, πεφε οπιπία {εουπάμπα ε]ας 
Εατΐοπεπι ριδετπαδυπ{αΓ. 
ΧΧΧΥ ΤΠ. Οοπιτα Ερίουταπι πιαχίπιε ρας- 

ηληΐ εοίηιε αιἱ Ῥτογἱἀεπιίαπι περαπί, ατσιπιεηῖο 
ρειί(ο 4 ποβτα Ώε Ὠ]]6 ποβϊτία οοππηµηΙ, αμα 05 

π 
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Φιλανθρώπες ολιωοῦ]ες. Καὶ τήτων πολλαχᾶ. γραφομλύων ὁ λεγο 
παρ αὐτοῖς εδὲν ἔδει λέξέο «ὑθοπήλεῶς. Καΐτοι χρησοὺς οὐ πώνᾶ, Ξὶ 
Φεὰς «πἙολαμβοαάνευ. Ὅρα 3 οἷα Ἰεδαῖοι ὶὶ Σέροι «ἴδὶ )εῶν Φρονβσι' 
ὅραι τὰ ' πο, πόσης ἐμπέπλησαι δεισιδαιµονίας. Φδοιρτὸν δὲ καὶ δυ- 
νητὸν εἐδεὶς, ὡς ἔπος εἰπᾶν, διανοξ) εόν. ΄Ων ἵνα τὰς ἄλλης ἀφῶ πώνᾶς, κ 

᾿Ανήπατεος ὁ Ταρσὺς ἐν ᾧ Περὶ Θεῶν γράφά ζῦτι κὉ λέξω, “Πρὸ ὃ 
ὅ πᾷ σύμπαντος λό[α 7. ἐνέργήαν, ἱὼ ἔχομᾶν «ει }εὰ, διὰ βραχέων ἔπι- 
« λογώᾶβα. Θεὸν τοίνω νοῦμηρ ζδου µαχάριο καὶ ἄφλαρτον, ὃ εὐποι-- 
« ππκὸν ανθρωπων”. εἶτα τότων ἔχασοων αφηγόμΏμος, Φηᾶν ὅτω, “ Καὶ 
 μίὼ ἀφθαρτης αὐτῆς ἡγᾶνται πάντες." Οὐδες ὅω ὄδι Ἱ πάντων ὁ 
Χούσππος, χατ᾽ ᾿Ανήπωτρον εἐδένα 3 οἵς) πλἰὼ τᾷ πουρὸς ὤφλωρτον 
5) Ὢ 9εῶν, λλλὰ πώνα, ὁμαλᾶς καὶ γείοόᾶ, ὢ Φδαεισομθῤως. Ταῦτα Ὁ. τοσα. 
πιαχΒ, ὡς έπος εἰπέν, ὑπ ἀπὸ λέγε). ΤΠαθαΦήσομαι 3 λέξυ ἐκ τᾶ 

σείτω Περ} Θεῶν « Καθ ἕτερον λό[ον, οἱ Ὦ }ὸ λωνήοί εἰσι καὶ Φαβοὶ, οἱ 

ὅ ὃ ὦγύνητοι καὶ τα ἀπ δεχῆς ὑποδείκνυῶς Φυσικώτερον. Ἡλιος Ὦ. 
«3 ὁ σλίώη, ὢ οἱ ἄλλοι 9εοὶ «θαπλήσον ἔχο]ες λόγον, ὀλυνητοί. εἶσιν' 

ὅ ὁ δὲ Ζ6ὺς, ἀἶθιός ζὸυ.” Καὶ πάλιν «θθελδὼν, “ Ὅμοια ὃ κὶ αι τὰ 

. 3. γραφοµένων καὶ] Αάάῑίαπι εκ Β. Ψεπεί. τ. 

.4- ἡ πάντας---προλαμθάνει] Ἐοτίε ουπῃ Με}. Ἱεσεπάιπῃ οὗ πάντα ἔννη τὸς φεὺς προλαμθάνεν. 

.7. ὡς ἔπος εἰπεῖν] Ἐοτίε, ὄκτὸς ἐκείνων. 

Ἐ. 2. Πρὸ δὲ τοῦ] δῖς Β. Ψεπεί. 1. Ὑπ]σο, Πρὸς δὲ τοῦ. 
Ε. 3. ἐνέργειαν] Πεκ. ἐνάργεια». Ῥοτίε, ἔννοια». 
Ε. 7. οὐδένα] Τα 6τασο-]ιαί. Οεἴετῖ, οὐδέν, 
Λ. 3. Κα ἕτερον λόγον] Ἐεια]ῖ Ἠαρς, οππι Χγ]απάτο, αἆ νετνα ΟΠτγβρρϊ: ἵτα, {οτίε, {εαπεῃς | ἀε]επάντα ετῖῖ. 

ο ο 

υπυπιαιοάαιε εχρ]ἰσλης, αἷε: ἐέ νεγο μΠίυετῇ αχ-- ως Ῥεπεβεοος εί Ππηαπί ρεηετῖς απ]αηίςς ΙΠ{οΓΠΙΔ- 
ὀήΗγαπέμγ. εος ἐπέεγίέη υαεαγε. Ἀα]ας εβ Ιρίτατ που. Ίεαιε αἰείπεί νειῦὃα αΡΡοΠεΓΕ, οµπι Ἠος 

πιυ]ες ]ουίς 1 εἰ ἀϊςαηί εἰ [ετίραπτ. Αταιί Ὀεηίρ- 
πος εῇε Τ)εο5 ποπ ΟΠΊΠες ατδίταπειτ, ΟοπΠάετα 
επίπι αμἱά ἄε Ὠ]5 {εηείαπι Πάαν], ααῖά Ὀγτῖ 5 4 ματι 
Ρ]επα {αρετ(Ηεῖοπίς Ππε αμα: ροξία: αε ΤΙ Ἠαδεηε. 
Ππτετῖταϊ αμίεπι  οὈποχίαπῃ εί παταπῃ Πεπιο {ετε 
εορίωνίε εΠε Ώευπι. Ώε ααδις, ιέ τε]αμος 
ΡΙζίεΓεαπ., Απερῥαϊετ Γατίεηίς ἵπ Πδτο Τε 15 
Ῥαις αἆ γετοαπι {οπρας: Βγουϊέεγ αμ{εηι ΠΟΙΓάΤΗ 
4 Ὠς [επέεπίίανη γεβείεππς ῥετ/βίεκ ας ργαξίά. 
Ώεπα ἐρίίωγ ΕΠ{εἰΙἐσέπως απέγια/ δεαίήπν ἐπίεγίες 
ἐαχβετς, εἰ ερα ᾖοπαίπες ῥεπείειη: ἀεϊπάε Ἱοτμπι 

εκ οπιπίθµς Απεραίΐτο ΟἨτγΠρρι5. Ἠίο επίπι,. 
εκεερίο ἶσπεν πμίίωῃ ὈΏειωπ ρωῖαί ἠπέεγίδηε ϱάγεγε» 
/Γεά εείεγού Ο7ΗΕ5 «Σε εἰ παίος εἰ οὐέμγου. Αίαιε 
Ἆος {ἔεΓε ρα/ππῃ αὓ εο ἀῑείεατ: νετδα (ππεῃ εἶας ε 
τεγέῖο Ώε ]ῖς Ἠρτο αἀ(οτῖδαπι: ία ῥογγο, Ἱπαυ]ε, 
γαΐ1ο ε/} Ίλεογμη, -4έ επί Ἠαίἑ [ήν εἰ {πογήδη- 
γὲ αἱ ποη πα [ωη. Έβφιε παέωγα ἐγαζαίοπί 
εοπυεπἰρηέίς, μέ ῥος αὖὐ ἱπίίο «ἀεποπ/ῤγείω. δοί, 
ζωπα, εἰ γεἰφί Ι)Ηἱ φπογµσι [ηλὲς εἰ γαΐον παὲ 
[ές ηβΙε σίεγπις ϱ/. Ἆο ρτορτεβις ἀεϊπάς 
Ιοηβίας; {άεηι ἀἱερίγ ἷε {πεί εί ογ{ρίπε εἰ 



τν ο στ ου 

τα. . 

ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. ΤΟ3 

«, Φδαρίώαι κοὺὶ αδὶ τῇ νέδαι ῥηφήσετω, «αὮί τε αγ ἄλλων }εῶν 

« κφὴ πᾷ Διός οἱ μὸ  Φγαρτοί εἶσι, τᾶ δὲ τὰ µέρη ἄφραρτα” Τά- 
τοις ἔπ βάλομαί «Ὀθαοαλεν µικρὸ Ἡν ὑπὸ τοῦ ᾿Ανππώτοή λεγομῤων' 
6 Ὅσιι δὲ «θιιροιῦται τὸ ὀὐπομηπικὸν ὁκ. τ. εῶν, Ἀπὸ μέρες «ερράλ- 
6 λασι τῇ τώτων «φθολήψἁ κ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ νοµάζοντες αὐτὸς 
ἐς οἈμέσεώς τε καὶ Φδορᾷς κόνωνεω.  Εἰπε ὦω οπίσης ἄτοπος ὁ Φῥαρ- 
τὰς ἡγέμλμος τὰς εὰς, τῷ μὴ νοµίζοντ «φεονοητικὰς εν κοὶ Φιλαν- 
θρώπες, οῆσης «λ]απεπΊωχεν Ἐπικόρῳ Χεύσππος ὁ μδὺ ὸ τὸ εὐποιη- 
πιχὸν, ὁ δὲ τὸ ἀφλαρτον ἀφαιρέται τῶν }εῶν. 

ο Ἀθ. Καὶ μὴν ἐν ᾧ σείτῳ Περὶ Θεῶν ὁ Χεύσππος «Ὅδὶ Ὦ τεέφεξς 
τὸς ἄλλες εὺς πάδε λέγά, “: Τροφῇ τε οἱ Ὦ ἆλλοι εοὶ χρῶν)), «δα- 
ἕ, πλησίως σιωεχόμΆμοι δὶ αὐτίώ ὁ δὲ Ζ4ὺς καὶ ὁ κόσμος χ09΄ ἕτερον 
Ἡ τρόπον ἀναλισιομηῤων ὦ ὄκ πυρὸς λυομλύων.᾽ ᾿Ενωῦδα ὮὮ Ἀποφανεί) 
πάνᾶι τὺς ἄλλης Φεὰς τδέφεῷ-αι, πλἰωὼ τῷ χόσµε κοὶ τᾶ Διός ὀν ὃ τὰ 
πζώτω Τερὶ ΠΠρονοίας, -Ἰ' Δία Φιᾶν, “αὐξεῶς, μέχρις ἂν εἰς αὐτὸν 
6 ἅπαντα χαζναλώση. Ἐπὲὶ 9 ὁ Ὑάνατος μὴ ὅδι ψυχῖς χωρσμὸς 

9 ο) / ε κ ο. / ἡ . / λ 2/ 6 Ἀπὸ τᾷ σώματος, ἡ δὲ τᾶ κόσωε Ψυχὴ οὐ χωρίζεται μλὺ, αὔξεται 
ο 3 υ Ξ Ε / οφ 9 ε 

κ δὲ σωνεχῶς, μέχρις ἂν εἰς αὐτλὺ ὀξαναλωση τὺ ὕλίω, οὐ ῥητέον 

ὁ Ἀπονήσκει τὸν χόσµον. Τίς ἂν ὦω ὀνανπώτερα λέγων ἑαυτὰ Φα- 
.» 9 ου «Ἀ 2/ ω / 

νείη τὸ τὸν αὐτὸν }εὸν νιῶ Ὦ, αὐξεῶς, νι δὲ μὴ τεφεῶς λέγοωτος. Καὶ 

Β. 2. προθάλλουσι] ]ιεσεπάππι γε] προσθάλλουσι, Ὑεὶ ἀποθάλλουσι τὺν τούτων πρόληψι». 
ϱ. 8. Ἐκ πυρὸς γενομένων] 9υβεβ ντ. ἷ : 
Ο.1ο. ῶν Ὦὶ αὔξεδαι,----λέ[ο]ος] Ἱτα Ἱαουπατα εχρ]ενίππας εκ Β. αἲ Ψεπεί. τ. ΤΠ οείετῖθ οπηπίβας Ἠαο γετρα ἀε[απε. 

Γεἰίφιογι εογμπε, ἵεση }ουΐς: αἱ επέσι ἐπίεγὴωί  ΟὉΠΓγΠρρι ἆε «ο, αιοά τε]]αιὶ Ὠ αἱαηέατ, ἵέα 
/Γμπέ οὐποχ{{, αἰἰογμ7η ῥαγ{ες ῥεΤΕἨπεΙ. Ἠῖδ «οπιρᾶ- 
ΓΑΌΟ αάΠις Ρας αωαάαπι αὉ Απεραίΐτο ἀῑέλα : 
μὲ φεγον που]ε, δεπεβεεπέίαηα Ώ Ης αάέγηω η, ἐ εκ 
ῥαγέε αὐ[1είπέ εοΊΙΠΗΜΠΕΖΗ ΕΟΓ ΜΗ ΠΟΙΠΠἱ 471 ϱἱ απΗ]εἰ- 
ῥα{οπεσ: ἀίφιιρ εαάεηη γΜ{0πε εγγαπὲ 14, φιί ΟΥ {7η 
Φήοφιιε εἰ ΓπίεγΗηη {η ος εαάεγε εχ{//1ηιάΠή. ΌὨιοά 
{ ετρο ρετὶπἀε αὐ[ατάις εί αιἱ Ώεος ἱπεετῖεμϊ οὓ-- 
ηΟΧΙΟ5 ἀῑεῖτ, αἴιμε ἶ5 αιἱ Ῥτονἱάεπείαπι εί Ἡπῃλ- 
πΙ(αίεπι 19 αμέετές πο πιῖπως 4 γετο ΟἨτγΏρρις 
30εί, αυαπι Ἐρίουτας: ουπι αἶτει αἰετηϊταίεπι, 
αἶεετ Ῥεπεβοεπέίαπι Ώεοτυπι Ιπβςίεετ. 

ΧΧΣΧΙΧ. Οµίη εεῖαπι ἵπ (εγίο Ώε Ὠί Πῦτο 

{οτιδίε: «4{Ιηππεπέοφι γεἰ(φέ 11 Μέγ αφια/έεν, 
εοφε []ρμίαπέων: γαβρίογ αµίεπι οἱ Ἰ{μμάως αἰίο 
7πφά0 ε0/ηηέ{5 οί εΧ 1σπε πα. Ἠίο αιἰάεπι ΡΤΟ- 
πυηςίαί γεέφμος Ίδεος πγ{γ{, εκεεβέής μπι εἰ '}ο- 
νε. Ἱπ ρτῖπιο αμίεπῃ Τε Ῥτονιάεηεία, 7ουεηι αἰὲ, 
αἴε, ἑσπέί/ῥεγ 41η οηία {η [εἱῤ/[η εοη/ήιαί. απ 
71 705 {45 απ{ια α εΟΤβογε [έβαγαίιον Ἰά{μπᾶί αιι- 
{71 αἨ{ηια αὖ 0 ποἩ [ογερείΗΥ εὐΠ{ΣΠΕΜΙΕΥ φιῤίοη 
ὤισε[εαέ, ἄοπες Ππα(εγίαια {πι [εἱβ/Γα7α εοη/ιαέ  10Ἠ 
αἱευπάμηα ε[]ε, Ππογί άωπάμπι,. Ὁσιῖ νἱάετί αεαί 
ππασίς Πδί 1ρΠ τεραρπαηεία ἀῑκί[ε εοι αιῖ ειπάεια 
Ώλειπι πιοάο ἀῑσαί οτείοετε, πιοάο που 41} Νε- 

ΥοΙ.. Υ. σος 



Τ94 ΠλοτταΡΚΧΟΥ 

τοῦτ οὐ δεῖ συλλοζεῶ αι σαφῶς φλὺ αὐτὸς ἐν τῷ απώ 7έγραφει, Ὁ 
ὁ Αὐπέρρης δὲ 10) λέγε) µόνος ὁ κόσμος, 39ὶ τὸ μόνος ὂν ἀὐτά παίντα 
{ἔχειν ὧν δτα) καὶ τοέφετα] οξ αὐτὸ κοὶ αὔξεταωι, Ὢ ἄλλων μορίων 
«εἰς ἄλληλα χαπαζωτομλων” Οὐ µόνον ἆω ὂν ὀκένοις τὰς ἄλλες 

Φεὸς Ἀποφαίνων σοεφοµθύας, πλἰὼ τῷ κόσμε καὶ τὰ Διὸς, ἐν τέτοιο δὲ καὶ 
τὸν κόσμον λέφων πεέφεῶ-αμ, μάχεται «φθὺς αὑτόν' δλλ ἔπ μᾶλλον, ὅπ 
τὸν κόσμον αὐξεῶαί «Φησν ὁξ αὐτὰ σρεόμΆνο. Ταιῤανήο δὲ. εἰκὸε 
ἑῦ τῶτον µόνον μὴ αὐξεῶαι τιὺ αὐτῷ Φφθίαν ἔχοντα τροφίώ: ποῖς οἳ 
ἄλλοις }εοῖς εξω»εν τοεφομδῥοις, ὀ)ίδοσιν γάνεῷ-αι καὶ αξηση, 9 μᾶλλον 

εἰς πώτης χοπαναλίσιθῷ αι τὸν χόσµαον, εἴε ὀκείω μὸ οξ αὐτᾶ, πότοις 

οἳ ἀπ᾿ ὀκενα λαμβάνευ αεί τι καὶ τοέφεῷ αι συµοέθηχε. ή 

µ. Δόύτερον ποίω ἡ τῶν εῶν ἔννοια «Ὄριέχει τὸ εὔδαιμον κὶ µα.-- 
κάβλον καὶ αὐτοτελές. Διὸ κο τὸν Εὐριπίδίω ἐπαμῆση, εἴποντα, 

ΔΕται γὰρ ὁ «Φεὺς, εἴπερ ἔσ᾽ ὄντως «Φεὺς, 
Οὐδενός ἀοιδων ὄΐδε δύδέωδι λόγοι. 

᾽Αλλ ὅ γε Χεύσππος, ἐν οἷς παρεέμίω, αὐτάεκη µόνον τὸν χόσμον 
) « ./ ν νά ἳ “ ) Φησὶ, αἱ τὸ µόνον ἐν αὑτῳ «πάντα ἔχειν ὧν οετα. Τί ὦω ἔπετα] 

τά µόνον αὐτάρκη τὸν κόσμον 1): τὸ μήτε τὸν ἥλιο αὐπέρκη μήτε Ὁ 
σελἰκύίω 2), µήτ᾽ ἄλλον τιὰ πῶν ῶν. Αὐτάρχεις δὲ μὴ ὄντες, 66 
ἂν εν ὀὐδάμονες 6δδὲ μαχόρλοι. | 

Τ.. 4. κατατωτ]ομένων] Μετ. Ἐεῖῆς, καταλλατ]ομένω». 
Ε. 8. ὄγτως----ἀοιδῶν οἵδε] Τία Ξομοίε. Με1. νὶὰε εἰ Επλῖρ. Ἠετο, Ἐατ. 1946. Ὑπἱρο, ὀρθῶς----αὐτῶν οἱ δέ. 

αυε πεεεῄε εβ Ἰά γαοςϊπαπἀο οοἱήρετε: ἀπετιε 
επίπι 1 Μοίάεπι ἀῑχίε : δοἷων αμέεηι [δἱ ἐρ[ε [μ/εεγε 
αἰοων άμμάμε, φιισά [ος ἐπ {2 οπηπία ῥαδεί φίδι 
εἰ ϱ/ οι, αἰέωγφμε ε [ερ εἰ ασείωγ, εέεγής 
ῥαγείδις αν αἶίας εὐπ/ωπεµίίδιω. Ίοη {ο]απα 1ρ]- 
τατ 1δί άοσεῃς γεἰέφιος Ώεου ΜέγΙΙ, εκεερέ Ἴσυε 
εἰ Λάωμάο, Ἠϊο αιίετα {ωμάωπ φµσφμε αἰέ, [εουπα 
Ρυρπαί; {[εὰ πια]ίο εεαπι πιαρῖ, ααοά εγείεγε 
άμα ἀῑε]ε, ἄμγα εκ [21ῤ/ρ αἰαίμν. ΊἵΝαπι, «οἩ- 

ἴα, «οηίεΠίΠευπα εταῖ Ἠμης {οἶαπῃ ποπ αιρεΓί, 
αυ {αἱ 1ρῄις «οη{απιρ6οπεπι ρτο αππεπίο Ἠαῦε- 
τει; τε]φαῖ Ὠ]ς, αἱ εχιτϊηίεεις αἰετεπευ, ἵπ- 
οτεπιεηζωπα ἀεεϊάετε: ἱρίαππαιε αἀεο ἵη εος αὈ{- 

πι Μαπάαπε, εαπι ἶς εχ {εἴρίο, Πὶ (αρίπάε εκ ΙΠΙό 
α]πιεηίαπι αεεῖρῖαηε. 

ΧΙ,. δεουπάἆο Τ)εί ποβεῖο. {ε[ςϊέαίεπι «οπείπεί, 
ει ἵη {εἴρίο οππία Ἠαδεπεῖ ρο/τα ρεγ[εβῄοπετη. 
1άεο Ιαιάαηε εεῖαπι πος Ετίριάϊς ἀῑξταπι, 

Ώεις αιαί ἐσεῖί πα]]ως, απἲ ποπ εβ Ώεις. 
Έυατε ἴβα ναίαπα πιαϊ(ετα {απί πιεπἀαεῖα, 

Αε ΟΜεγβρρις ἵπ Ηΐ απα: αἀάαχί, [ο ιά 
ἐκ ᾗε ἐσέωσι αβίση, [λίφιε [11[Τεἱεπίετα ββπτπηαϊ : 
ία [θ]μς οπηπία ᾗπ [ ῥαδεα, φίδι εἳ {ὲ ορα. 
Ομῖά Ἱπάε {εααϊέατ ὃ πεαιε βοῖεπι Πδίπιεξ, πεφαε 
Τ απατα, πεαπε αἶ]απι αἨαπι Ώειπι [αβποετε. Ἐκ- 
Ῥο πε {Εε]ῖσες «αϊάσπι Ῥεαείνε εταηζ. 



ΠΕΡΙ ΣΤΩΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΩΝ. τοῦ 

µα. “Τὸ βρέφος ὂν τῇ γασθὶ Φύσὲ τεἐφεῶς») νοµίζε, “' κολώπξ 
κ Φύτον' ὅταν δὲ τεχ»ῇ, Ψυχάμλμον ὑπὸ τῷ αέρος καὶ συμούμΏμον τὸ 
(ε αονεῦμα, µετιράλλεν, καὶ γίνεῶ-αι ζῶον ὅλεν 6ὐχ πο τρόπε τιὼ 
« ψυχἰὼ ὠνμάφαι «δὼ τὸ Ψύξυ. Αὐτὸς δὲ πάλη, -τμὺ ψυχἰὼ 
« Ὑραιότερον πἰνεῦμα, τῆς Φύσεως ῷ λεβομερέερφ ἡγεῖται, μΜαχόμλμος 

Ἴπος3 αὐτώ. Πῶς 3 οἷόν τε λεήομεεὲς ὃν παχυμερᾶς κοὶ δραὸν έῶαι κ 

πρι πο ο ο κ ολ λ 

αὈρίψυξιν καὶ πύκνωσω; Ὁ δὲ μεῖζόν Ὅδι πῶς «ιψόξει γνεῶαι τὸ 
ἔμψυχον Ἀποφωπόμβμος, ἔμψυχον ἡγεῖται τὸν ἥλιον, «Φύβινον ὄντα, χο 
γελυημθῥω ἐκ τῖς ἀναθυμιάσεως εἰς «οῦρ µετιραλώσης:; Λέγά }ὸ ὂν 
τῷ τοίτῳ Τεοὶ Φύσεως “ Ἡ 3 πυρὸς µέζωβολή ὅδι τοιαύτη ὁ αέρος 
ἅ εἰς ὕδωρ «εέπεται κἀκ πότα γῆς ὑφισιμβῤης, αἲρ ἀναθυμιᾶταί 
« λεήμυομλόη δὲ τᾶ αέρος, ὁ αἰθὴρ «ξιέχεται κύχλω' οἱ σ ασέρες 

6 ὂκ αλάοσης μὲ) τὸ ἡλίμ αἀνάήίονται Τί ὦωυ ανάψει «ξαψύξεως 
ὀνανπώτερον, ἢ λ]άχύσά πσυκνώσεως; τὸ μὸῥ ὕδωρ καὶ γἱιῶ ὁκ. πρὸς 
κο αέρος ποιέῖ, τὸ οἳ εἰς «ῦρ καὶ αέρα πεέπει τὸ ὑγρὸν καὶ γεῶδες. 
᾽Αλλ ὅμως ὅπε μῥ τἰὼ ἄναψυ, ὅπα δὲ Τ' αίψυξω, δρχἰὼ ἐμψν- 
χάς πο. Καὶ μἱὼ “' ὅτι ὀκπύρωσι η), δόλε ζῇν ο ζώων ἄναι,, 
Φησ “ σθενύμΆμον ο αὖθις καὶ παχιωόμβμον, εἰς ὕδωρ καὶ γἱώ κο 
ἕ τὸ σωματοειδὲς τοέπεῶ-α Λέγει δὲ ὂν τὰ «Ωβότῳ Περὶ Προνοίας, 

/ Ε. 6. ψυχούμενον] Ἠοο εἰ ΜεΖ. ρτοῦαί, εἰ Ρ]ασίπαϊ Ησί οοπβσπιαπί, Α]ά. Βα{. Χγ]. Ε. Ε. Ψεπεῖ. 1. Ρ. 
Α. 7. περιέχεται] Εοτίε, περιχεῖται. 
Ἑ. {. ζῶον εἶναι, φησί] Δάάεπάππα τὸν κόσμον, ουπι Α πιο. 

ΧΙΙ. Γαΐρη Λοιπές ἱπ 14γο, αἷε, α ΠάΙΜΥα 
οἳ, Ιάηφμαπι ῥίαπίαπι: ῥαγέι αμίοῦη εὔ(ἔᾳη αὐ αἔγε 
Τε ἐρεγατὶ ας ἀμγαγί, εἰ ημίαίο [ῥίγέµ βετί απἰ- 
πια]: ἠέαφμε απέπιαπι ποη αὖς γε ῥβεδεπ 4 τε[τίσε- 
ταΐΐοπε αἱοί. Ἰάεπι τατίι αππαπι {εημίσγεηι οἱ 
ή ἠογίδως ῥαγίέδης εοπ//απίει [ῥρίγ η παίως 
ε[/ε ἀῑεῖε, {εευπῃ ρασπαης.. Ουἱ επἶπι ἵεπιε εἴ {2- 
ταπα Ἑ οταΠο Πετὶ ροξμῖε τε[ίσετα(ῖοπε εἰ ἀεπίλ- 
Ποπεὺὶ Ἐτ, αμοά πια]ις 6, αιοπιοάο τε[τίρεΓα- 
Ώοπε απίπηλίωπα αββοὶ ρτοπιιποῖαξ, οί Φο]επι αη- 
πιαίυπα ρυ(αέ, ἴσπευπι οΟ{ρΗ5, εί ΠαἴΗΠῃ εχ γλροτα 
ἵη ἴφηεπῃ πιμίαῖτοὲ Ὠϊοῖς επίπῃ {Π Εετείο Ώε Νας - 
τα: ἠρπίς πιμίαίίο ϱ// {ανν ῥεΥ αἔγετι ἵπ ἄφιαπι 

σς 

ππµίαίηγ εκ αφμα, [110/άρπίε {εγγαν αἲγ εκῥαἰαίμη, 
αἔτε εκ{εμιάέον Φ1ΡεΥ {η ΟΥΦΕΖΙ εἶγεμσΙ{Πάέ{1ή : ο 
Ἰ αμίετι ο δοἱε επαγ{ αεεπάκπέµ. Ὁνίά αι- 
{επι πιαρῖς εβ οοπίτασίωπι ἰποεπάϊο, 4υ απ] τείτίρε-- 
ταβο ὃ αις ἀβα[οπί, ααρπα ἀεηίατίο ὃ ααοταπι Ώας 
αᾳυαπι εί {ΕΓΓΑΠΙ εχ ἶριε εἴ αὗτε [αείωπέ, ἴ]]α 1η ρ- 
ηεπα εἳ αὄτεπι γετζαπί Παπαϊάαπα εί {εττεβτεπι πι2- 
εεγίαπι. 1]ε ἔαππεπ αἰἰφμαμάο ἐπεσπαίιήη, αἰ{φααῖο 
ε[Γἐσεγαίοπεῦα απέηια({οπές εαµ/]απι [αταῖς, Οµίη-- 
εἰῖαπι {επαβογε εοπ/αργαἑἰοπίς ΗΗ1Πάη ῥεπίέης υίνε- 
γε εἰ απέπια! [εγί αβιτηιαί : εκ/{{πέζωσα αμ έονη γΗΥ/: 
σε ἆεπ[αίση, 1 {ΕΥΠ ΑΦαΥΗ, εΟΥΡΟΓΕΙΊΊΦΗΕ πα(µ- 
γα”: γεάζρί. Ὠ]είε ααἴεπι ρίῖπιο Πῦχο Ώε Ρτονί- 

2 
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ὅ Διόλε μὸ » ὢν ὁ χόσω.ος πυρώδρ, εὐθὺς αἱ ψυχή ὕοιν ἑαυτῇ καὶ 
ἕ ἡγεμονρών' ὅτε δὲ μεταραλὼν εἰς τε τὸ ὑγρὸν κοὶ 7 ὀναπολειφλεῖσων | 
κα, τρόπον τινα εἰς σώμα ο Ψυχὶὼ µετιράλλων, ὧρε σιωεκώναι ο 
ὁ ὂκ πότων, ὤλλον πνὼ έχε λόγον Ἔνταῦλο δὴ σἩ σεφώς τῇ μῥ 
«ΑΑΗΣ κ τὸ ἄννυχα τὰ χόσωε Φιὼν εἰ τὸ ἔμψυχον σεέπεῷ α τῇ 
δὲ σοέσἀ πάλιν κοὶ 7 Ψυχἰὼ ἀνίοῴαι κο] ἀνυγραδεῶ αμ μεταράλλεσων 

εἰς τὸ σωµατοειδς. ᾿Άτοπος ὅω Φαύεται τῇ «αξιψύξει νωῦ μὸ 9 
ἀναιδ) ήπων ποιῶν έμψυχο, νιῶ ο) εἰς ἀναιῶητα, Ὀ ἄψνχο μεπιράλλων 

τὸ πλέῖσυν µέρος τῆς τὰ χόσωε ψΨυχῆς. ᾿Ανώω δὲ τότων, ὁ «δὶ ψυχῆς 
ὀυέσεως ἄν λόγος μαχομλῥίω ἔχει «οθὸς τὸ δόγμα τὰὸ Ἀπόδειξι. 
ἐς Τεῶ-αι μῥ ὸ, Φιὰὸ, ο τὼ ψυχὼ ὅ ὅτιν τὸ [βρέφος Ἀποτεχθ, 

ὁ κφλάπε αρρὸ ᾗ αιψίξα τὸ πνεύματος μεταισαλόντος” Ἀποδείρει Ώ 
Ν χρῖται ὁ πᾷ γεγνέναῃ Ὁ ψυχἰὼ, κο μεπογμενέρον τ), μάλικα τὰ 
«6 κ τὸν τόπο κ) τὸ ἦθος ὀξομαιᾶῶς τὸ τέκνα τοῖς φονεῦσι.. Βλέπε. 
ο) ἡ τότων ἐνανήωσις. Οὐ φλολ οἷον τε τὼ ψνχὼ «θὸ τῆς Ἀποκνήσεως 
ἠβοποιδώ αι, ννωμθμίω μτ πὶὺ Ἀποκώηση" ἳ συμεήσε)) σολ ἤ ές 
Ψυχλὼ, ὁμοίαν ένα] ψΨυχῇ, ποτέ, καὶ όν] τῇ ὁμοιότητη καὶ μὴ έναι 

α|Φ τὸ µήπω γεγοέναι. Εἰ δὲ Φησί τις ὅτι ταῖς κράσεσιν αἵψ σωμάτων 

ἐγ[νομλῤης τῆς ὁμοιότητος, αἱ ψυχα) ωνώμλμάι µέαράλλησι, Ἀ]αφλείρ 

Β. 8. ὅτε δὲ--πμεταθάλλω »] Οοττϊσεπάαπα Ρυΐο, ὅτε δὲ μεταξαλὼν εἰς τὸ ὑγεὸν, καὶ τὸν ἐναπολειφδεῖσων ψυχὼν τρόπον 
πινὰ εἰς σώμα μετέβαλε». Βοπίοπίίαπη | ἵπ Τα 1Π]8 τοάἁ]ά!, / 

Τ. 6. ὁμοίαν εἶναι ψυχη] Με. ὅμως εἶναι ψυχήν. 

ἀεπεῖα Φήωμάμς επί οηΠΙπΟ ἐσηίγον {αἱ οίαση 
αἨ{λάήι [ιαπ οἱ ῥγἰπείβεπι υἶπῃ ᾖαδε. (7η ώεγο 
πιµίαέμγ {η Ῥμηιάμπαν Ἠπε Ὅεγο εί απίπαπα ἡπίν 
εοπἐεμίαπι φιοζαμηποάσ 1 εοτρης 7ηίαΐ, Ἡέ ελ πλ 
εοη//αηε αἰίαγι ῥαδεαί γα{ίοπεπη. ΝΙαίγαπι Ἠὶς Ρᾶ-. 
Ίαπη {ποεπάίο εἰζα[ῃ απ εχβεγίος /π/πάί ῥαγέες αἲε 
1η απΩΠΑΙα7η εοπυεγΗ{ ΠαΓΜΓάΤΗ: ΥεΓΙΕΤΙΟπε αμίοη 
Γµγ/ση απίσπαπα εθη]έαγί εἰ λώφιῤβον, 7ηΗ{αίαηι {1 
φιήῤῥίαηι εογρογίς [ή]. ΑὈ[ατάς ετρο αἰῖας τε[ζ]- 
εταίῖοπε ε οατεηεῖρις {επία εβῖεῖε αη]πια]ία: αἱῑας 
πιαχίπηαπι αηίπια πιιπάϊ ραγίεπα π {επίας εἴ απῖ- 
πια εχρεΓΏα τεάῖρ]ε. Ῥχαίειεα νετο, ταβΟ ε]α5 
4ε ρεπεΓαί]οπε απίπια π]Πέυγ ἀἐπιοπ/ϊγαίοης Ἠιῖς 

ἀεοτείο οοπίτατῖα. ΕΒἱεγί επἶπι ἱπαμῖε απύπάπε, 
Φπαπάο {π[απε πα[οἰέωη, [ρίγΙεν γε[Γἱδεγαξίοπε {απ- 
Φατι «ωγαίίοπο φιαάαηι Ἰμίαίο. Ναΐαπι αμίεηι αξ 
απίγιαπη, οἱ ῥ0/ῇ2ΓΙΟΥΕΣ ε[[ε ογΗ φιαπη ϱῇ εοὔρης, Πο 
Ργοῦαξ: φµία εί ]ογηια εἰ ΠΙογδς ῥγοίες ῥαγεπέμη 
Λα [η]. Αίαιε Ὥπς αιἰάεπι τεραρπαπεία εβ 
εν]άεπς. Εἰετὶ επῖπι ΠποΏ Ροίείε υί απτε ρατίαπι 
πιοτῖρας «οΏ{ΟΓΠΙΕΙΙΓ απίπια, 4Ἡα: Ρο[ὲ ραΓίιήῃ ἆς- 
πουπη πα(οίεατ: α[οφαίη εβιοίεζυτ, απίπιαπα, Ρελα(- 
μαπι εχ/άαί, απι]]επι εῃε απίπια, Ίος ε{ξε, εἰ εΠε 
β πηΠιάίηε, εί ποη εΠε, οὐπι ποπάμπη {ε παία. 
Θἱπ ἀῑςα, {επιρετίεί «οτροτιπι Ἱπῃτα Ππιϊᾖιτι-- 
ἀϊπε, απίπια ροίξ ηαϊνΙελίεπα πιαζατῖ, «ΟἵΓΗΠΙ- 
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Ε Τὸ τεκµήβλον τᾶ γεγονθο 3 Ψυχώ’ ἐνδέχετα 39 ὥτω κοὶ ἀλύνητον 

ὥσαν, ὅτον ἐπεσέλθη, µεπιοόλλειν τῇ κροσἀ τῆς ἁμοιότητος. 

µ6. « Τὸν ἀέρα ποτὲ μὸ  ἀνωφερῇ καὶ κΏφον ἔνα, Φιὰ, ποτὲ 
δὲ ὁ µήτε βαριὺ, µήτε κᾶφο. Ἐν μῥ ἆω το δευτέρω Περὶ Κιή- 
σεως, τό, τε πῦρ αθαθὲς ὃν, ανωφερὲς εἶναι λέγει, καὶ τότῳ «Ὁδαπλη- 

« σίως τὸν αέρα, τὰ μὴ) ὕδατος τῇ Υῇ μᾶλλον «οθθσνεμομύ», τᾶ ο] 
« αέρος τὰ υρ. Ἐν δὲ ταῖς Φυσπχαῖς Τέχναις, οὐὶ πὼ ἑτέραν 

Ε 

ςς ῥέπει δόξαν, ὡς 
.ν ἔχοντος. 

μήτε βάρος ὁξ αὐτᾶ, μήτε καφότητα τὸ αέρος 

μγ. Τὸν αέρα Φφύσὲ ζοφερὸν εἶναι λέγει, κοὶ τούτω τεκμηρίω 

᾿ χεῖται τὰ αὶ Ψυχβὸν εἶναι αρώτως ἀνπκέδαι }ὸ αυτ τὸ μὴρ ζοφε- 
:.ρὸν αθὺς Ὁ λαμπρότητα, τὸ δὲ Ψυχρὸν, ασεὺς Ὁ' ερμότητα τὸ πυρός. 
Ταῦτα κυῶν ὂν τῷ «Ὁβότῳ Ὑ Φυσικῶν Ζητημάτων, πώλιν ὂν τοῖς ΤΕΡὶ 
"Ἔξεων, «ἀδὲν ἄλλο τὼς ἕξές πλἰὼ αέρος εἶναι Φηόν “ὑπὸ τάτων γὸ 
6 σωέχεται τὸ σώματα καὶ τὸ ποιὸν ἔχασον εἶναι Ἱ' ἕξει σιωεχομῆῤων 
6 αἴπος ὁ σιωέχων αρ Ὅδη, ὃν σκληρότητα μὸὸ ἐν σιδήρῳ, πυκνότήτα 

αορᾷ - οἱ ὂν λίδῳ, λκότητι οἳ ἐν Ἀργύεῳ κολᾶα” πολλὶὼ ἀτοπίαν χο] 
μάχίω τότων ἐχόντων. Εἰ μῥ ὴὸ μὲ ὁποῖός ὅοι Φὺσἀ, πῶς τὸ μέλαν 

ἐν τῷ μὴ λόυκῷ λόυκότης γε), καὶ τὸ µαλθαχὸν ἐν τὸ μὴ σιληρώ 
σχληρότης, κοὶ τὸ μανὸν ἐν μὴ πυκνό πυκνότης:; Εἰ δὲ μιγνύμλρος ἐν 
τούτοις οξίροα.) καὶ συνομοίᾶ), πῶς ἕξις ζαλν, ἢ δώαµις, ἢ αἴήα Τότων, 

Ρε. ατρυππεπέµπι ἆε οτἱσῖπο αηϊπια. Ἀαπι Πεγὶ 
Ροτείῖ Ώος  αρρας πέ εἴῖαπι ΠΟΠ ΟΓίᾷ, {ΆΠΙΕΠ ἵπ ΟΟΓ- 
Ρας Ἱηπρτε[ία ππυίείιΓ οὗ {επιρεγίεπι Ππιϊ]ιτμά(π]ς. 
ΧΙΙ: “έτει αλαιασπάο αἴε Ίρυεηι ε[]ο, εἰ φιέ 

[Γωγώ {ο ε[ργαξ: αἱαιαπάο εφμε ϱγάνεπι πεφμε 
Ἴρυεῃ. Ἀαπι ἵηῃ {εειπάο Ώε Μοει Πθτο, ἑσπει 
αἲε εαγεγε ϱγαυἰαέεν {1η µήη {41ο ε[[εγγ{} εοάεηιιε 
7ηθ40 αἔγετ } φιιοά αφια {εγγα 7παρίς αἲἰγ1δκαίγ, 
αἲγ ἐςη]. Δί ἵπ ΡΗγΠΕΙ Ρταεερεῖς ἵη αἰέεταπῃ ἵη- 
εἶἶπαί ρατίεπι, πἰπίταπι πεφιε σγαυἠ{αίεηι εΧ [ε[ρ 
πεφιιο ἠρυἱ[αίεῃ ῥάδεγε αὔγετῃ. 

ΧΙ.ΠΙ. «{δγει [αβίε παίµγα αἲξ εαἰἐσΙπο[αη ε[]ο, 
εοαιε ατραπιεπίο γι]ε οεεπάετε εἰίανι [Υ{ρίά2η 
ΛΥἶπιο είτε; οἷς επί {οπεύγας [ῥεπάογί, [ΥγρίάΙία- 

131 εαἱογί ἠσπίς οββοΜί. ας ουπι ἵη ρτίπιο Ώα 
ΟιαβΠοπίδας ἸΝαέιταδας πιονῖΠες, ἵπ Ηδτις Ώε 
Ηαδίεῖρις, πέβέ{ αἰίιά ε[]ε αἲξ βαδίέµς, (1411 αἔγει : 
παι αὐ 1 εοπέπεγί εοΓβογά, δεί ιά φιιοάυίς ΕΟΤΗΗ 
φις εὐπ{ΙπεπίµΥ εετία {4 γα φκα ἠαίε, εση/- 
/Γα7η ϱ[[ὲ αἔγεσα φιο εα εὐπΙποπέµγ φἩ; αἲγ 1η ΓΕΥγο 
ζμγέέρι, {π ἰαρίς [οάέγας, 1η αγρεπίο αἰδεαο αβρεί- 
ἠρμγ. Αίααῖ πια]έαπι Ίπεβ αὐίατάϊ, ππα]έαπη Γ6- 

Ραρπαηξίο Ἠαῖς ορἰπ]οηἰ. ἈΝαῑα { αξτ πιαῃοί {α- 
19, αια]ῖ ε[ε {μαρίε παίμτα, αμοπιοάο Πίσγιαπα ἵπ 
ΠΟΠ αἱθο Πεί αἱδεάο, πιο]]ε ἵπ πο ἆπτο ἀωτίεῖες. 
τατιΠῃ 1Π ΠΟΠ ἀεπίο ἁεπίίας ὃ ΘΙΠ γετο Βὶς ρειπιίκ- 
ας αἀμπιϊ]αίατ, {ααπαφιε παζιταπα απηϊεῖς, 41οπΠο- 
4ο Παδίεας ετῖε, ααἲ {αου]ίας, αιέ ολυ{ῖα Ἡογιπῃ, ἃ 
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ὑφ ὧν κροἸταμ πάροντος φλῤ ὄδη, οὐ ὀρῶντος, Θόδὲ σµυέχοντος, λλ’ 
ὀξαφενοιῦτος ἡ ποιύτη µέολή, καθ’ ἱὼ Ἀπόλλυσι τὰς αὐτῷ ποιότηᾶς 
Καΐτι πωζωχΏ τὶὼ ὕλίω ὸρὸν οξ ἑαμῆς κο ἀχίνητον ὑποχεῖῷαι ταῖς 
πγοιότησιω Ἄποφανεσι, τὰς δὲ οιότηϐ, πνόύμαπα σας κο] τόνες αιερώ- 
δις οἷς ἂν ἐγλύων) µέρεα τῆς ὕλης εἰδοποιῶν ἔχασαι κοὴ αημαπίζεῳ. 

Ταῦτ οὐχ. ἔγεα λέγὰν αὐτοῖς τὸν αέρα Φφύσ τοῶτον ὑπσοπ)εμλῤοις ἕξις 
39 ὢν καὶ τόνος αὐτὰ σωωεξομοιώσὰ ' σωμάτων ἔχασον, ὥςε μέλαν εἶναι 
καὶ µαλθδαχό. Εἰ δὲ τῇ «σελ ὀκᾶνα κρόσἁ πὸς ἐνανίας λαμβάνει 
μορφὰς, ἂς έχει «έφυκε ὕλη τρόπον πνὰ τῆς ὕλης σὔχ. αἴπον, 6ὔδὲ 
Δώαμίς ον, 

µδ. Ὅπ ὅ τᾷ κόσμε κενὸν ὀκτὸς ἄπειρόν ὅσι, τὸ οἳ ἄπειρον 

Β 

./ 3 / »/ 8 ο 2/ 22 εἰ. ϕ 

ὅ Ετε Ἀρχίωὼ, ἔτε μέσον, ἔτε τελόυταῖον ἔχει, πολλάκις πω αἶνπό λέ- - 
γετα|. Καὶ πύτῳ µάλια ἳ λεγμλῥίω ὑπὸ Ἐπικόρου Ἡ ἀτόμα χάτω 
Φορὸν ὁξ αὐτῆς ἀναιροῦσν, 6ὐχ. ἔσης ἐν ἀπέρῳ Ἀ]αφορᾷς, κο» ἱὼ τὸ 

μὀῤ ἄνω, τὸ δὲ χότω νοῖται γωόμηρω. ΑΛΜΑ ἔν γε τῷ τεπάρτῳ Τεθὶ 
Διωατήν µέσν πνὼ τόπον κο µέσίω χώραν ἁπσοέμλρος, ἐνταῦνά «φησιν 
ἱδρύῶς τὸν κόσμον ἔσι σι ἡ λέξι αὕτη, “ Δὼ καὶ ὧπι τῇ χόσµα εἰ 
ὅ ῥητέον αὐτὸν Φλαρτὸν εἶναι, λό[α οἴομαι δεὼν. Οὐ μἱὼ λλλὰ μᾶλλον 

σας] 8ὶο Ἑ. Ψεπεῖ. 1. Ὑπ]ρο, ὃς δέ. 
μέλαν] δὶς Β. Ὑεπεί. 1. Απιϊοί. ἨΓμ]ρο, µάλα. Β.1. | 

Ῥ. 8. ἃς ἔχειν] 8ῖο Β. Ψεπεί. 1. α {εουπάα παπα, Απο. Ῥομοί, Τ. Ύ, Β. Ὑμἱρο, αἷς ἔχει». 
0.4 εἰ ῥητέον] εἴ αλάϊέαπι εκ Β. Ε. Ψεπεί. 1. 
0. 5. δαρτὸν] Ἑοτίε ουπι Με». Ἱεσεπάωπῃ, ἄφδαρτον. 
ο .5. οἴομαι] 8 Β. Ψεπεῖ, 1. Ὑπ]ρο, οἴόμενον. 

πποάο πιαίογῖεί ποπ σαυ/{Τα οί {αου]ίας οτῖξ, ααίδυς {αρεταευσ ὃ Ῥα1εηεῖς επῖπι ε{ξ, εἰ ΠΟΠ ασεΠ- 
αφ αυέ οοπ{Ιπεηεῖς. {εά νΊγες {υας απ] τεηεῖς Ηεμανς 
πηυαίῖο, 41 {μας αιῖά αμα]ταίες ρετά. Αίαιῖ 
υρίαιε Ώος α4Ητπιληῖ, /παήεγίατη [μαβίε Παέγα ο110- 
Γαπι εἰ ἐππιοδίλει [ζεί φαίαόμεν φμααίες 
σΐεσ ε[[; [ρήγΙης σέ εοπ{επέέοπες (1ἀ {οπος Τρι ἆἷ- 
ευπ{() αἔγεατ, Φις {η φμίδης παΜεγία ῥαγήδμε ἐπλς-- 
Τε[εαμ{, ες {π/ογπιεπί. Ἠας ἀῑεετε 1ρῇ5 πο Ἱ]-- 
εί, αἔγεῃ Παίμγα {αἱ Ρροπεηείδις. οἱ επίπι Πα- 
Ρίειςφ {τ εε «οπίεη{ῖο αξτ, ΠΌἱ απαπιαιοάαιε ϱ«Οἵ- 
Ροζυτη τεάἆει Ππηῖ]ε, ης αἴγυπι Παῖ οἳ ππο]]ε. ΒἱΠ 
εοηίεπρεταίίοπε οµπι Η16 οοπίτατίας {αβς παῖυταξ 
{ογπιας αςεἰρίε, «35 ο Ἠαδεί πηαϊετία; αμοάαπι- 

ΧΙ.ΤΥ. Ραρεηπµππετο Ομτγάρρας ος ἀῑςῖε, εκ-- 
ἔγα αμπάηη ε[[ε φμοάᾷαηα ἔπαπε {πρπίδώη: ἐπρπισιση 
σμΐεηη ῥγήπείβίον πεάίον εΧ{γεπποφµε εαγετε: εοφµε 
Φ(οῖςί πιαχίπιε πέιπέαγ αἆ τεβε]]επάλπι εἈπα, 4 παπι 
Ἐρίοιτις ιήιγραν1έ αἴοπαί {μα {ροπίε ἀἁεοτ[απα πιο- 
{ἴοπεπα: φιιοᾷ πο [4 ἐπ {ππΙΙο ας ρε πάμηα 
φοά αἶία [ηργα, αἰία {π/γα ε[[ε αἰκαπίωγ. Ἡ εταπα 
Ιάεπι ἵπ αωατίο Ώε Ῥοβιδιῆθις Ἠδτο, ππεάϊαπα 
αιεπάαπι Ίοσυπα, πιεάίαπιαµε {αεμίε τερίοπεπι, υθὰ 
Ροῄτας {τ παπάς: } ειδα {απε Ἠαεο: {ίαφιε εἰίαηι 
4 4ο {; ἀἰεοπάμηη ε/}, ει” αὖ ἐπίεγαέμ ε[[ε ἔπιππμ- 
πε, 4ΓΕΡΙΠΕΠΕΙΣ ος εῇ. «Δ4Ρί {απιεη [ο υἱάεέγ 

πε τα ον ιο μα ὁ-----  --- 
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« ἐμδὶ Φαίνε) ὅπως ἔχεν. Οἱονὰ δὲ εἰς τὸ ὥασερ αφλαρσίαν «σολύ 

ὅ α αἰπῳ σωυεργέῖ καὶ ἡ τῆς χώρας χωτάληψις, οἷον 29) τὸ ὃν µέσῳ 
ὅ ενω, ἐπὲ εἰ δλλαχῇ νοηλεήι ὢν, κα) «αντελῶς ἂν υπό συωάᾳ]ῖοι ἡ 

«Φθιρά:" Κω) μὲ) µαρὸν αδοι' “ Ὁὕτω γλή πως κ) ἡ ὡία σιν. « φέτόυχεν ἀῑδίως τὸν μέσον χατειληφία τόπο, εὐθὺς τοιάδὲ τις οὖσα, 
δ ὧδε κάθ ἕτερον τρόπον, δλλὰ καὶ αἱ Ἡ σιωτυχαν μὴ ὀπδέχεὼς 
ὅ αὐτὸ Φθορὸν, κν τᾶτ᾽ εἶναι αἴδιο. Ταῦπι µίαν μλὺ ἔχει χατα- 
Φφανὴ καὶ βλεπομηῥίω ὀρανήωση, ὂν απέρῳ μέσον πνὼ τόπον, 6 μέσίω 
χώρου Ἀπολείποντος δεύέρων ὃ ἀδηλοτέρον μρ, αλοωτέρου δὲ ζαύτης. 
Οἰόμθρος 3 6έχ ὢν ὠφλαξτον Ἀ]αμηῥειν τὸν κόσμον εἰ χάτ᾽ ἆλλο µέρος 
υπ τὸ κενᾶ σιωτέτόυχε νέῶ-αι τι ἴδυσν, δῆλός ὅοι δεδὼς μὴ αἩν 
μερῶν τῆς ἐσίας οι τὸ μέσον Φερομβῥων, Ἀ]άλυσις καὶ Φδορὰ τῇ κόσν. 
φῥοπο. Ταῦτι οἱ θὐχ ἂν ἐφοθδῖτο μὴ Φφύσ τὼ σώματα Φέρεῶς παν- 

πο υχό)εν ὀῃ Τὸ μέσον ἡγούμβμος, οὐ τῆς ἐσίας, ὸλλὰ τῆς «Ὀξιεχέσης τὰὺ 
ἐδίαν χώρας «δι οὗ καὶ πολλάκις 6ρηκεν, ὡς “ ἀδωάτα ὁ «δῳ Φύσιυ 
« ὄντός οὐ 3 ὑπάρχεν ὂν τὰ χε Ὀ]αφορὼν Ἡ τὸ σώματα δευθὶ 
Ἑ μᾶλλον ἢ δευϱὶ «οθθσώγετα 3 δὲ τῇ χόσυΗ σιώταξι, αἰήαν ἔἶναι 
« κήσεως ο τὸ χέντρον, καὶ τὸ µέπν ὠνη, νόνόντων καὶ «φερομῆῤων 
 παυταλό)εν. ᾿Αξκᾶ ο) εἰ τῶτο «δαλεῶς λέξιν ὂκ τῇ δευτέρου Περὶ 

0.6. Οἱ] Ἠπ]ας Ππίετρτείαππεπέυτη εβ ὥσπερ, εκίτιπ{εσας Ἠ]αά αἀ]εξταπι, Ίνουυπι τα οοπβ παπα, Εἰς δὲ 
τὸν οἱονεὶ ἀφλαρσίαν-----. αι, . ο. ΜΗΝ 

Τ. 3. ὧγε καν ἕτερον----αἴδιον] Ἐοτίε, ὥγε κατά τε τὸν τόπον ἅμα, καὶ διὰ τὴν συντυχίαν, μὸ ἐπιδέχεδαι αὐτὸν ϕ ορὰν, 
καὶ κατὰ τοῦτ᾽ εἶναι «ἴδιον. 

ῥαῦεγε [; ἠήωμάις. δε αἱ ῥάπε φμα[ ἠηηεμη{/άέοηι 
αὖ ὑηεγέμε πΗΙΗΟΗ ϱἱ εοηΓεΥΣ ἰοεί δεεκραίίο; Ἠέηρε 
{μοά {π εάΙο εῇ. Λία [ ει αἰἰδ ε[[ρ εορἠέεέων, 
ΟΗΜΗΜΟ οἱ αεοἰᾶεί ἠπέεγέέως. Ἐιτίαπιαιο ραυ]ο Ρο: 
δε επί φηράαΜηποάο [ιὸᾖαπεσ εἷκ εοπέσίή, 18 
«1ΕΥπε πιράΠμῃ παδία ἰοειση [ὲ, /αΗπιφεε {α]ς εχ/[]{- 
1εγΗ85 ΐ εη ῥΥ βίο ἠθειση, {η Λγοβίεγ εοπἑσεπέα 
εαωη {ωημλήε αὖ ἠπέογῆμ, εἰ οὗ ἰά [2πιῤίίογμα [ὲ. 
Ίας Ἡπαπι Ἠαβεπε πιαπ]{εβαπι, εξ ΙΠ οσυ]ος 1Π- 

εωτγεηίεπι τεραρηρπέίαπι: αυὐα πιέάϊας ἵπ ΙπβΠΙ(ὀ 
Ίοεμς Παωήτατ, Αἱία πε οὑ[ουτίος εῇ:, ἵεα ρ]ις 
παρει αὐ[ατά. Όωπι επίπι ορίπατατ αὓ ἐπεετίεα 

που ροταῖ[ε ἵπιπυπεπι {ετνατὶ πιαπάυπι, Π αἱ Ἰο- 
ους Ιη αἶία Ιπβηϊεί ρατιε οὐείσίΠει, (εί αρρατεῖι 
εμπα ππειυίΠε, πε ραγεῖθις {αρήαηεῖα: εἶας αἆ Πῃθ- 
ἁίαπι νεισεηδις, ἀβραςίο εἰ Ιπίετίεμς εγεηῖτατ.. 
δεά ά ποΏ πιείΠεί ΠηίΠ εχΙπιαΠεί, παίυιτα 6Οἵ- 
Ῥοτα απάϊᾳµααιε αἆ πιεάίαπα [ετῖ, ποτ [αρίταπείας, 
{εὰ οοπεϊπεπεῖς [αραηεῖαπι {ραξᾶ: ἆε 4ο {ραξίο 
είίαπι {ρε ἀῑχίε, φοά ἱπβο[]δέ]ε {έ εἰ παίγ εὐ- 
{γαγΙηαη: 0 ἘΠΙΠΙ ε[]ε ᾗπ υάειιο ἄἰ[εγίΤΙέπ, ΕΥ εοΥ- 
βογα δς Ππᾶσίς φμαηι ἠἶλμς φεγρεγεπέ: {τά ηπριάί 
οοη/{11μέἱοπεσι εσ[Ἴάηη ε[[ε κά αἆ εεπίγωτη εἶως εογρογα 
πο έφάφμε Ιπεπεπί ας Γεγαπέηγ. Βαξῖδ εξ ηως αξ- 



αοο Πικαρα Ἡ ΑΡΚΟ:Υ 

Κωνήσεως ἹἈπγειπὼν }ὸ ὅτ, - τέλεον μῥ ὁ κόσμος σῶμά ζλη, οὗ τέλεα κε 
« δὲ τὸ τᾶ κόσµα µέρη, τῷ «φοθὺς τὸ ὅλον πως ἐχὰν, καὶ μὴ χαΦ’ αὐτὸ 
ὁ εἶναι καὶ «δι τῆς κωήσεως. αυτά διελ9ὼν, ὡς - ο Ἡ συμμονὼ κοὶ 
τὼ σωυοχἰωὼ 7 ἑαυτᾶ κυξῶ-αι 29 τ μερῶν πάντων «εφύχοτος, θὔχ. ες 

ἕ πι Ὁ αἱάλυσν κοὶ Ἡ θρύψω, τοῦτ' ἔρηκο' '' Οὕτω δὲ τῇ ὅλα τεί- 
ἄ νομδύη εἰς ζωυτὸ, καὶ κδμο]ψε, κοὶ ὃν μορίων ὐτίω Ὁ κίνησν ἐχόί]ων 
« ἐκ. τῆς τῇ σώματος Φύσεως, πι θουνὸν πᾶσι τοῖς σώμασι ναι 7 «ρό- 
τω κ Φύσιν κίνησν «οεὸς τὸ τῇ κόσμε µέσν, τῷ μζὸ κόσµῳ ὑπωὰ 

ὁ κωνημ]ῥῳ «αθὸς ἁὑτὸν, τοῖς δὲ µέρεσν, ὡς ἂν µέεεσν ὥσω, Εἶτα, 
Φήσαι τς ἂν, ὦ ἄνθρωπε, ή πα)ὼν ἐπελάθε αἴέ λόφων τέτων, ὧςε τὸν 
χόσυον, εἰ μὴ πὺ µέσίω χώραν ὂκ τύχης κατειλήφει, Ἀ]θλυτὸν κ] 

Φθαρτὸν Ἀποφαφευ; Ἐλ ὸ αὐτός γε νόύευ οχι τὸ αὐτᾶ μέσον ἂὲὶ πέ- 
Φυκεν, καὶ τὸ. µέρη «οεὸς τᾶτο χατατείνεω πανταχόλεν, ὅποι «ο ἂν τὸ 

ςς 

. ο / ς Λ λ 2/ 3 - "ΑΝ 

χενᾶ µετατεθῇ, σιωέχων ἑαωτον οὕτω κο “πιερισέλλων, ἀφβλαρτοο καὶ 
ἄθρυήος αἱα μες τὰ 9 ὀρυήόμθμα καὶ σιεδοωνύµᾶµα τῶτο πάώαγει “λ]α-- 
κρίσἁ εἴό μερῶν ἑκάσου καὶ αἱ λύσά «φεὺς τὸν οἰκεῖον τόπον ὂν τῇ «ο 

φύσιν Ὀποῤῥέουτος,. Σὸ σᾖ’, εἰ κά; ἄλλο τῇ κεβ τε)είη ὁ κόσμος, οἰόμᾶμος 
ὅπω πωντελῆ σιωάπ]εῷ α| Φδορὸν, καὶ λέγων ὅτω, καὶ α]δὶ τῶτο μέσον 
ὂν τῷ μηδὲ ἔχεν πσεφυκότπ µέσν τῇ τό ἀπέεῳ, τὰς μῥ τάσἁς καὶ 

Ε. 2. τῷ πρὸς τὸ ὅλον] τῷ, Ῥτο να]ραίο. τὸ, Παππβπηις αἳ Ἑ,. Χγ]. Με;. 
Α.. 3. κινΏµένῳ πρὸς αὑτὸν] 8ἱς Β. Ἑ. Ψεπεί. 1. 2. Ὑμ]ρο, κινµένη πρὸς αὐτῶν. Α]ά. Βαΐ. γ]. κινωµέν πρὸς αὐτόν. 
Α., 6. τὸ αὑτοῦ μέσον] Ρίο Β. Ἐ. Γεοπῖο. ΒεΠοίί. Αποῃ. αὐτοῦ Τ. Υ. Β. Ὑπ]ρο, τὸ αὐτὸ µέσο». 
Β. 3. οἴόμενος οὕτω] Ἰιεσεπάμπι, οόμενος αὐτῷ----, ) 

Β. ο. τῇ Ἡ ἀπείρω] ὠπείρῳ [πτηβ αὉ Απηϊοί. εἴ Μες. Ῥτο ὠπείρων. ἴπ τη Ἡ Ραίο Ἰαίετε. γεταπι Ιεξάοπεπι, πλώτ- 
των γε] Απιϊϊε απ]ά: Β. Παδεί τί τῶ», απάε {οτίε ααῖθ βηραί τίκΊων. 

{ειτε νετόα εἶις ε {εοιπάο Ώε Μοια Ἠδτο.. Όωπι 
επίπι ἀῑχίβεί, /άὲ εογῤµς ῥε]εέῖωα ε[[ε, ῥαγίος 
ημηά: ποη ῥεγ]εέ]ας, φηία αά {Οἱ ΕΥ10 ππράο αᾗγες- 
{6 πο ῥετ {ὲε[]εμέ, ἱουυέας ἀείπεερς ἆε πιοία πιµη- 
αἱ, οπως εα ε[]εί Παίμγαν 144 01115 ῥαγίες α εοπηβᾶ- 

Ἡοππο, αοοϊά[έ, μέ Ἠοίαπι οὐλέας ργοπιποίατες, 
“πιά, Π[ ΓοΥΗ110 ΕΙ ζΗήΙ μον θε, ἐπέε-- 
γή Γ1[εό Θἱ επῖπι εα Ἱρμας πατµτα ει υξ 
{επιρετ αἆ πιεάϊαπι Ιπο]ίπει, αἆ Ἰἆᾳαε ρατίες υπάῖ-- 
4υααμε οοηίεπάαηέ ; {πε 4μοσµπι(αε ἑαηάςπι ἵπῃ-- 

6εῦη εί εβσ//όπει {ἱ ποᾳ α αἰ[ο)ή1οηεηι εἰ εοΠίΥΙ-- 
{ἱοπει ΕΥΓΕΜΗΥ, Ίος Ἱπίετε, δίς αμίεπα {οίο ἴπ [ε 
1επάεπέε εἰ Γποίΐο, ῥαγΗ{δ/φιε ῥΗπε πο ῥαδεπίίδις 
 παέωγα εογρογέ βῥγοδαδέε ε/} οπημίδμς εοτβογέδς 
βγω ε{[; πρι Παεγαίεσι αἱ μιά πετ ; 
70, 1 {ε μαι /ί πιρυεαίωγ ῥατΗδης, μί 
ῥαγέδης, Ἠῖς αἰιαιῖ ἀῑςαι: Οιίά ειρο ΕΡῖ, πιὶ 

ηἰϊ Ίοοο ΡοΠαΕΙΙ {ς {ε[ε «οΏίίπεης αἴαιε «οπηρ]ες- 
(εῃς, Ιπίερετ πιαπεδῖ. Όυα επίπι Παπριπτις ας 
ἀϊβῃραπευς, 1 1ά αοοϊάϊε Ππριίαταπι ρατείαπι αἆ 
{ααπα Ρτορτίαπι Ίοσμπι οοποε/Ίοπε αὓ «ο απεπι 
ΡΙσείεΓ πατµΓαπι οεοιραγεταπί. Γι αυίεπι ρµίαης 
ππυπάιπα { α1ἱο Ιηαηῖ5 ἶοςο Ροµαξατ, οπιΠΙπο ἰηίει- 
Ἱέαταπα, Ἰάᾳμε α/Ἡγππαμς, αἴαιε Ιἀςίτοο ππεάίωπα, 

- 

Τοςς. 
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᾿σωψοχὼς χοὶ νόύσἀς ὀκέίνας, ὡς Θὐδὶν ἐχεγμον εἰς σωτηβλαν ἐπούσας, 

ἀφῆκας, τῇ δὲ κοταλήψει τὰ τόπε τὼ σύμπασαν αἰτίαν τῆς Ἀ]ά μονῆς 

οἰνέφηχφς. Καΐτοι τοῖς «φθθειρημδοις ζωυτ; σωυάή]εις, ὥασερ αὐτὸς σεου- 

τὸν οξελέγξαι ΦιλοπμόμΏμος “ Ὃν τρόπον δὲ κωᾶται ἔχασον τἴό µο- 
6 ρίων, συμφυὲς ὃν τὰ λουπῶ, ὄὔλογον ὅτω κοὶ χα αὑτὸ κωϊῶ-αι χο 
6 εἰ λόβ χάριν νοήσαιμΏυ αὐτὸ καὶ ὑπυδυίζθα 5) ὀν κοώ τοι τᾷ χόσµη 
ὁ πώτω ὡς }ὸ ἂν σιωεχόμΆμον πάντο)εν ὀκινᾶτο «ὖλὶ τὸ μέσον, µλνει ὂν 
τῇ κινήσ ζώτῃ, κἂν λόγε αρ οξωίφνης αὖθὶ αὐτὸ γηται κενόν.᾽ 
Εἶται µέρος μθὺ ὁποιῶ ὑπὸ κεᾶ «ἴριληφλὲν οὐχ Ἀποοάλλει Ἡ οι τὸ 
τὸ κόσµα μέσον ἄγεσων ῥοπίώ αὐτὸς ο] ὁ χόσµος, ἂν μὴ τίω μέσίω 
(ᾠζασκόυάση χώραν ὠντά τὸ αὐτόματον, Ἀπολᾶ τὸν σωυεκτικὸν τόνου, 
ἄλλοιο Ῥλλαχόσε τῆς ἐσίας αυτο) µέρεσι Φφερομλῤοι». 

µέ. Κα ζὔπι μδὺ έχει µεγάλας Ἰπεναντπώσἁο «σεὺς τὸν Φυσικὸν 

λόγον’ ὀκξνο δὲ ήδη κο απεὸς τὸν περὶ ΘεἩ ὁ Προνοίας, τὸ τὸ µικρὸ- 
τω τν αἰτων τότοις οἰνατίλέντα, τὸ χωρχώτατον ἀφαφξῶαι κ) µέγου. 
Τί φλύ ὅδι κυρχώτερον τῆς τὸ κόσμε Ἀ]αμονῆς, ἢ τὸ 7 ἐσίαν ἱώωμβῥην 
τοῖς µέρεσι σωυέχεῶς «σθὺς αὐτώ; ᾽Αλλὼ πτᾶτόὸ γε συμπέήωχεν αὐτο- 
µάτως κ Χρύσππω. Εἰ 3ὸ ἡ τὸ τόπε χοτάληψις αἴήα τῆς ἀφλαρ- 

Β. 8. ---- σεαυτὸν] δὶς Β. γι]ρο, ἑαυτόν. 

Ο. 5. περὶ αὐτὸ] 8ἱο Ψεπεῖ, 1. Ὑμἱσο, περὶ αὐτόν. 

Ο. 6. ἐπὶ τὸ τοῦ κόσµου μέσον] Βὶο Β. Ψεπεῖ. 1, Αποπ. 8εΠοίί. Οοἳ1. Ματεί. Ὑπ]ρο, ἐπὶ τοῦ κόσµω µέσην. 
Ο. 9. φεροµένοις] Μα]ῖπα φερόµενος; Υεὶ Φερομένης, 4πο ἁποῖί Ὑεπείῖ 1. Φωινοµένης. 

τεὶ πι ]]απη αἀπηϊεεεπεῖ πιεάίαπι, α/ῄσηαης, «οπῖςεη- : : εἰγοιπιγεπία ποη απη(εῖξε Πιοπιεηέαπα 4ο αἆ πιε- 
Ώοηες 1]]ας, οοπιρ]εχιιβ, εί πιοππεηία, αέ πι]]απι ἁἴωπι {ετέαγ {αυπι: ἱρίε πιιπάιδ, ΠΙ{Π πιεάίωπι εἱ 
γῖπῃ {α]αεῖς ρα βαπάα: Παδεητία οπηΙ{{Η, οσσιραξίο- 
ηί ]οςί Γοίαπα ρεγπιαπ{οπίς οα[απη αττγ]δῃ. Έε 
αωἱάοσι ργαςἁἰέξίς Ίχαιο αηπεδἒίς, (αηαυαπη {μάϊο πα- 
Ῥεης {εἰρίαπι τείε]]ετε: «Ὀμο αΜίεηι /Ιλάο Φεμρυῖ 
ῥαγς ησυείηή, αππαία γεἰίφμ, γαδίομέ οὐπ/2ΠΙαΠεΙΖΗ 
ϱ// εοάεπι οέίατῃ ῥεΥ [ο ππουετὶ. Εέ [, υεγδὶ ϱγαδία, 
2214 ΠΕΡΙ εαπη ἐπ αἰζφιο ῥΗ[μς Ἰπμά{ Ὅαεμο: εμέ 
ΠάΙφµάφιε εοπίεπία αάὶ πεζμώη Γ2Υγοί, {η εὐάεηι 
24ο πηοέ {έεμο, {, υεγδὲ ργαίέα, θέ εἴγεμη 
«471 ἔπαπε οκ//ήή[. Έτρο αιανὶ ρα 4 γΆοιιο 

Ίουυπι «αία5 ρατεῖ, νίπι οοηπέἰπεηίεπι απηϊετεί, αἰῑίς 
ε]ως {αρ{εαηεία ρατείθις αἱίο {ε[ε Ιπει(απΏδυς. 

ΧΙ.Υ. Άιαιε Πας παα]ία Ἠαδεπί να]άε τεραρ- 
παπεία ταϊοπῖοις παζμτα] δις. Ἠος νετο Ίαπι Ώεο 
είίαπι εί Ῥτον]άεηεῖα αἀνετίαίας, αιοά Πὶς παπῖ- 
πια 2ο Ἱενήβπιας «αυ[ας αἰιτ]ρυῖς, ρταεἰριίς εί 
ΓΠαπιπιῖς αἀεπιεῖ. Ο)μίά επἰπι πιαρίς οοπίπεί ππυη-- 
ἁἱ ρεγρειµ(αίεπα, ο 1αΠ1 ααοά {υρήταπεία ε]ας {αῖ5 
Ρατίδις υπί(α α {είε «οπη(πείυτ ὃ αἴηιί Ίος {ΟΓ- 
τωΐεο [αέχαπι ολία ΟἨΥΥΗΡΡΙς αΠειῃή. Ἀαπι {1 ]οοί 

ΝΟΙ,. Ῥ. ϱρ ἆ 



000 ΠΠ ΑοττΑα ος αγ 

σίας ζὸν, αὗτη Ὁ σωυτυχίᾳ γέγονεν, ὃηλον ὅτι σωωτυχρις ἔργον ἡ σω]ηεία 
Ὁν ὅλων ζλν, ἐχ Εἱμαεμθύης καὶ ΠΠρονοίας. | 

µς’. Ὁ δὲ ἡ Διωατῆς λόγος «οθὺς τὸν Ὁ Ἑἱμαρμβῤης λόγον ἄντα 
πῶς οὐ μαχόμδωός ὅου:, Ελ 3ὸ οὐκ ἔπ διωατὸν ὅπε ἢ ζὸδυ αληθὲς, ἢ κ 

ἔσωι, κ; Διόδωρον, δλλὰ πᾶν τὸ ὀπιδεκτικὸν τᾶ νέῷαι, κἀν μὴ µέλλη 
Φνήσεῶ-αι, Διωατόν δη, έσται Δωατὸ πολλὼ αἦό μὴ κ Εἱμαρμλην 
αἰνίκητον καὶ ἀνεκδίασυν χο «ξολυηπκίὼ οπώων, ἢ Ἑἰμαεμβμίω διύα- 
μυ Ἀπόλλυσν, Ἠ ζώτης οἵαν οξιοῖ Χρύσιππος οὔσης, τὸ ὀπιδεκπικὸν τᾶ 

θυέῶαι πολλάκις εἰς τὸ ἀδιώατον ἐμπεσᾶτω) καὶ πἱῶν μθὺ ἀληδὲς 
να γχφῖον ἔσαι τῇ κυβιωτάτη πασὼν ἀνάγχη Χοτειλημμλῥο πσᾶν δὲ ε 
ψΨεῦδος ἀδιώατον, πὰὺ μεγείω ἔχον αἰίαν ἀνηπίήεσων ἀπ «φεὸς τὸ 
ἀληλὲς νέφαι. Ὢ, 2 ὂν αλάση ποεπέωμλῥο ζὰὶν Ὑπουουέν, πῶς 
οἷόν τε τῶτον αἰιδεκτικὸν 2) τᾶ ὃν γῇ Ἀποδονᾶν: ή δὲ τὸν Μεγαροῖ 
Φωατόν ὕδιν ἐλλεῦ εἰς ᾿Αθίώας, ὑπὸ τῆς Ἑμαρμβῥης χωλυόμορον; 

μζ’. Αλλὰ μἱὼ κοὶ τὸ αλὶ τά Φαντισῶν λεγόμῆμα νεανικῶς, 
αεὸς Ἡ Εἰμαρμδῥίω ὀνανποιώται. Τἱὼ }ὸ Φανπισίαν βελόμΏμος σὔκ 
ἔσαν αὐτοτελῆ τ' συγκοπα)έσεως αἰτίαν Ὑποδενύειν, εἴρηκεν ὅτ - βλά- 
ἕ εαν οἱ σοφοὶ Ψάωδες Φαασίας ἐμποιδήες, ἂν αἱ Φανζιίαι ποιῶσν 

ἐπιδωκτικὸ] Φαπηβπητς α Β. Β. Ψεπεί. 1. Ὑΐρο, ἐπιδικῖό», .2. 

.3. τῶν μὴ καν] Ἐοτίε, τῶν μὴ γενησοµένων κα». 
«4. ὃ Ἑἱμαρμένην---ἀπόλλυσι] Ῥοτίε, καὶ ἡ Εἱμαρμένη τὴν δύναμιν ἀπόλλυσι». 
κκ. 
4. 

πι οἵα»] 8ὶς Αποπ. Τ. Ύ. Β. ΜεΣ, Ὑπ]ρο, οἵον. 
τὸν Μεγαροῖ] Ῥοτίε τὸν μενοῦντα Μεγαρο. Ῥ. οπαϊῖέ τὸν: 4πξε οπι]/Πο πο {8ἱς[αοῖί Ἡ]ο Ἰοσο, σα 

οοςιραξίο αι ε[ ρετρε(ι(αῖς, εἰ Ίοεις σαία 
οεσουραέως Εαΐε, Παιά ἁμδίε {οτευῖεῖ ενεηευς ε[ «οη- 
{ενατῖο Ὀπίνετῃ, ποπ Ἐαεὶ αιί Ῥτονἱἀεπεῖαε ορις. 

ΧΙ,ΝΙ. Ἐατο αυίεπι ὰε Ροβαδ1] δις ᾳαοπιοάο 
ποπ τεραρπεί ἀοθιτίπα ἄε Ἐαίο ὃ Ρἱ επίπι ροβΡ]ε 
Ἰά ποπ ε{, αιοά ααί εβε, αυ{ ετῖε νετωπα, υέ {εηεῖς 
Εἱοάοτις; {εἆ οπαπε οπῖ οοπείηρεΓε αιεαί υξ Πας, 
εζαπι{ {αέατυπα ποπ Πέ, ροβδί]ε εβ, πιω]ία εγω 
ΡοβιΡ!]]αᾳ Θοαπῃ, αὐσε ποπ Βυπτ Ἐαΐο Ιπ[αρεταδί]ϊ 
αἴαιε Πππιοβῖ], εε οπιπία νΙποεπίε: εἲ {ο Έαἲί 
ταο εγετῖευτ, Βίπ εβ Ραέμσι, πί νυ]ε ΟΠΙΥΠΡ- 
Ρως, Γαίας εοπ{ηρεπάέ 1 αἰίφμίά [αἱ, [αρς ἵη ἵπῃ- 

Ροδ!]ε Ιποίάεί, ΄ Ἐ{ οπιπε ααϊάεπα γεταπᾳ πεοεί- 
{ατίαπη εΓἶε, οοπιργεµεηίαπι εα, Ύυαξ ἵπ οπιηία Ίμ8 
λαδεε, πεσεβΠέαίε: οπιπε αυέεπα {α][απα ετῖε ἱπιροί- 
ΠΌῖ]ε, ππαχίπια οαι/Ίαταπι ου/α{εεπίε πε Παῖ γετυπῃ. 
Οαἳ οπίπα ΕλέαΙε εβ ἵπ πιατῖ ρεγῖτε, ςννεκρνεο” βετὶ 
νταν υε εἶ οοπεῖπραέ πποτς Ιπ ἕεττα ὃ εί αμοπιοάο 
Ἰ ερατῖς Αίπεπας νεηίτε αμεαί, αἱ 4 Ἐδίο ἵπαρε- 
ἵεασ ὃ . 
ΧΙ,ΝΠ. Οµἱπείαπι ααξ αιάαέχει ἄε Ἡ 15 ΡΓο- 

πυησίας, Εαα τατϊοπῖ τεςἱαπιαηε. τε επῖπι οίεεπάε- 
τεί {11710 ε[[ὲ εκ /εῤετΓεδῖανι ο. εαη[απη, 
αἷε ἆαηιπο/ος γε δαβίεπίέεεν φμἱ 7ηα Γαἰ[α ἵπ απίπ, 
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κ΄ αῥτοτελῶς τὼς συγχοπαθέσἀἁς “Ὀολλακις 9 οἱ σοφοί ψόύδει χρῶνται 
“ποσό « «θὺς τὰς Φαύλες, καὶ Φανταόίαν παρισᾶσι «ο ουϊὠ, οὐ μι αἰίαν 

«τῆς συγχΦταέσεως' ἐπὲ κ) τῆς ὑπολήψεως αἰία τῆς ψΨάνδοῦς ἔσαι 
« κ) τῆς ἀπάτης Ταῦτ ζω ἄν τι Ἀπὸ τᾶ σοφξ µεταφέρων ὄχι 7 

Εἱμαομδῥίω, λέῃ μὴ διὰ 7 Εἱἰμαεμλμίω γήνεὼς τὰς συ[χοτα]έσἁς ἐπὶ 

αἱ } Εἱμαρμόίω ἔσον) κοὶ Ψάδες συγχοταλἐσές, καὶ ὑσιλήψεις, 

κοὶ απά), κοὶ βλαξήσνται Ἀ]ὸ τὸ Ἑἰμαεμόνίω ὁ τᾶ βλάήεν τὸν 

µθίω Ἀποδεκνυσν. Ἐἰ }ὸ μήτε δοξάζµσι, μήτε βλάποί) αἱ τὺ 
| σοφὸν ὀξαιρούμΆρος λόγος, ἅμα κοὶ τὸ μὴ πού]ων αἰτίαν εἶναι Ἰ. Είμαρ- 

1 ο 5 Εἱμαρμείω δῆλον ὅπ θὖδὲ χοτοεθοῦσν, Φὐδὲ Φρονῶσν, 6ὐδὲ ὑπο- 
λαμιάνεσι Ρέοαίως, ἐσ]᾽ ὠφελοιώται αἱ9. 7 Εἱμαεμενίω λλ οἴχεται 
τὸ πάντων αἰήαν εἶναι Ἡ Εἱωαρμέίω. Ὁ δὲ λέγων ὅτ Χρύπππος οξχ 

ο αὐποτελῇ τότων αἴήαν, λλλὼ «φθοχφταρκτικὴν µόνον ἐποιέίτο Ἱ Εἶμαρ- 
[4 2 ε ε Ν 

η µθίω, ὀκᾶ πάλιν αὐτὸν Ἀποδείξει μοχόμλμον «πθὸς αὐτὸν, ὅπε τὸν τν 

Ὅμηρο κ πεϕυῶς ἐπαμέί «ξι τᾶ Διὸς λέγοτα, 

Τῷ έχε» ὅ, Ἡι κεν ὕμμι κακὸν σέµπηση ἑκάςω, 
Ἡ ἀγαθόν' 

ο καὶ Ὅν Εὐριπίδίω, 

ὮὪ Ζεο, τί δητα τὰς ταλαιπώρᾶς βροτὰς 
.. ο Φρονεν λέγοιμ ἄν; σοῦ γαρ εζηρτήµεθα, 

Δρῶμέν τε τοιάδι, ὢ σὺ τυγχώνεις φρονῶν' 

Τ Ῥ. ο. ἐκ] Ἐενοεαία νείη» ]εξῖο εκ Α]ά. Βα{. γ]. Β. Ε. Ε. Ψεπεί, Ι. Ῥ. Ὑπν]ρο, ἐκεῖνος, αποά Φίερι. Παδαῖ 
εχ ]απποί. Βεμοίί, Αποπ, Οοἱ]. Μιτεῖ. 

οκεεπῖν { φάει }ηα «{{ηβοπενι αὖγο]ωε ῥεηβεί- 
οπές [αβε επί δαβίεπίες αάνεγ[νη υἱ{ἱο[ος πω ηίη 
7πεπάαεΙο, εί ῥγοδαδε]ε }1Γµπι οὐ[1είμπή, 0η {απο 
«4[εηβοπεπι: Φις εαµ[ία ε[εί Ῥιένγα Γαύα οβἰπίοπίς 
εί εγγογή. Μας νετο α Βαριεηίς αἰῑαιῖς ἵπ Εαέυπι 
{γληδίετεης, ἀῑχετίς ΑΠεμῄοπες ποη βΠετῖ ΡΓορίες 
Ἐατυπ: παπι Πο Ἐλίυπι εείαπι Εα]ῇφ ορϊπἰοπίθι», 
ειτοτῖρις, ἁαπιπῖς «αιαπι ρταὈεβίε, Βίος ταῖῖο 
σε δαβίοπίεπι Εαοῖς ΠΕΙΣ πόοεεγε, υπα ο[εεπάεξ 
Αίαπι Ποῦ εΠε οπιπίαπη ααπι, Ίαπι { ποῃ 

.. ορίπαπίωτ Ἠοππίπες νἱ Εαεῖ, πεαιιε Ιαάμπειτ; πε 
Ασεμάϊ αμἰάειη τεέχε, {αρίεπάϊ, οοπβαηίετ αἰιαιίά 
{εηεῖεπάϊ, αιξ αθΗτλίεπι Ρρετοἰρἰεπάί σαι[ῇα ετῖε 

Ὃ κ τα δω. Ἔσκὸ Αα, 

ο ο 
μα ο 

Εαιπι: αἄχαπιαιε ε[ῖ ἄε εο ργοπιπεϊαίο, απο ἔα- 
{10η ο/ΗΗΗΗ2Η ΥΕΥΩ εάµ(ία ροπίευτ. Ουί αιίεπι 
γείροπάεαι, ΟΠιγβρραπι πο ρεΓ[εέῖαπι ΓεΓαπη 
οαυῇαπι, {εά απεςεἀεπῖεπι ἀμηίλχαί ολιήῖαπι Ἐα- 
ἔαπι {αέαετε, τωτίαπι οβεπάεί εαπι {εευπῃ ρµσπαία. 
Αηιαπάο επίπι ἩἨοππεγυπι [απιπηῖς γε]ίε Ἰαιάῖ- 
δις, αιἱ Πρες {ε Ίονε ἀῑχετίε: 

Έτρο αποὰ ππῖοπίηπε Ῥοπαπα ἀἆαὈιί Π]ε, ππα]απηνα, 
Αοαϊρῖϊε : 

εί πας Ευπρίάϊ: 
Οιῖά, Ο Τοπαπς, {επῖςπ{ϊῖα πιοτία]τοας 
Γϊσαπα εΠε » παππαυε ἃ ἴε πο ΠΗρεπῇ πππας, 
Ασϊπιυίαιε, Που {αί εδ {επίεπίῖα : 

ρἆ 2 



αοἡ ες ο κα ος ᾱ τη 

αὐτὸς δὲ «ολλὼ πάτος ὁμολογάμῆμα γράφει, τέλος δέ Φησ, μηδὲν 
ἴαεῶς μηδὲ κινξῶς μηδὲ τἀλάχιευν, ἄλλως ἢ κἩ τὸν τῇ Διὸς λόγον ὃν 
τῇ Ἑἰμαρμθῥη τὸν αὐτὸν 1). Ἔπι ποίιω, τὸ μβὸ «φθοχατιρκτικὸν αἴπον 
ἀθθενέεερόν ὅδι τὸ αὐτοτελῆς, καὶ οὐχ. ἐξνοᾶ) κροιτάμᾶρον ὑπ ἄλλων 

οξανισαμΏῥων τὼ σἳ Εἱμαρμθμίω αἴήαν ἀνίκητον καὶ ἀχώλυτον κοὺ 
ἀπεεήίον Ἀποφαίνων, αὖτος Ατροπον χαλᾶ καὶ ̓ Αδοάρειαν κοὶ ᾿Ανάγκην, 
καὶ Πεπεωμλρίω, ὡς πέρας ὥπασιν οληπλείσων. Τότερον ου τὰς συγ- 

χωταλέσές μὴ λέγομἃρ ἐφ ἡμῖν Έ9), μηδὲ τὶς Ὀεετὴς, μηδὲ τὰς κοκίας, 
μηδὲ τὸ χοτοροοιῷ, μηδὲ τὸ ἁμαρτάνω' Ἡ Ὁ' Ἑἰμαρμέίω λέγωμην 
ἐλλεπησαν εἶναι, κοὶ πὰὺ Πεπεωμθίω ἁἀπεροόπωτον, χο τὰς τὸ Διὸς 
Χινήσἁς καὶ αέσἁς ἀσιωτελέρους;, Τέτων ὸ ἔπε) τὸ Ὦ τῷ αὐτοτελῆ, 
τὰ δὲ τῷ «σεοχφταρκτικἰωὺ µόνον αἰπίαν έναι Ἱ Εἱμαρμενίω. Αὐπτελὴς 
-«ἂ Ν »/ / αρ ας κ ο νι ντ κα μέά ο » ο. 
σα 29 ατα παντων σα, τὸ ἐΦ ημι καὶ το ἐκεσον αἄναφει 

τκὴ δὲ, τὸ ἀκώλυτος ἔἴναι καὶ τελεσιμενὸς, Ὑπόλλυσω. Οὐδὲ 3 ἅπαξ ἣ 
.ν 

ὃς, δλλα πανπιχᾶ, μᾶλλον δὲ ἐν πᾶσι τοῖς Φυσιοῖς γέγραφεν, - ταῖς 
« λ } / / λ / να, ὴ / λ 

μεν Χατὰ µερος Φύσεαπ καὶ κώήσεσν ὀνσήµατα “Ἕολλα γε) κο 

 χωλύμακα, τῇ δὲ Ὁἵ ὅλων, μηδὲ. Καὶ σᾶς, εἰς τὰς χατὸ µέρος ἡ 
«/ / / / λ / Μη. 

τό ὅλων ΑΦ Τείνουσα κίησις, ἐμποδιζομένων κο χκωλυομενων ὀκείνων, 

ἀνεμπόδισυς αὐτὴ καὶ ἀκώλυτός ὕδυ; Οὐδὲ γδὺ ἡ τὸ αἀνθρώπα Φύσις 

Ο. 5. προκαταρχ]ικὸν] Ρίο Β. Ψεπεῖ. 1. Ὑπ]σο, καταρχ]ικόν, 
«3. ἃ τὸν Εὐμαρμένην λέγωμεν] Ῥτίπχυτη εβ εκ Έ.. Τ. ροβτοπιαπι εχ Ἑ,, Ὑοπεῖ. 1. Ὑπ]ρο, εἶ τὸν Εἱμαρμένην λέγο- 

, 

3 

ΡΕ}. 

«7. Ὦὸ γὰρ αἰτία] γὰρ αἁἁίαπι εκ Β. Ε. Ὑεπεί, 1. 2. Ῥ. 
ύσεσι] οχέσεσι Ῥα]πιαί. 

᾽ 

εί σπα 5 οοπ/{εη(Ιεηεῖα πιυ](λ {οτιρβ[εί, ἐληάεπι 
αἲς Π1ΡΗ] πε ΠΙΙπΙπΙΗΗ φ{άεηι υεἰ μυ υεί ππουέ-- 
4 [πο γουῖς [οπίεπέί6, φις 1471 αε Εαήῤν {ή. Δε 
εηίπι ολα απίεοεἆεης Ιπβτήιίος εί απααι αἩαξ 
γίπ ἵη {ε Ἠαδεί ρετίεξῖαπι, οἡίαιε τε[Μεεπεῖοις 
πηοη Ρειγεηῖς «ο απο ΙπίεπάεΓαε.. αι ΟἨΥ{- 
Ίρρις οσα {π[ιβεγαδε]εη, Φε με {πιβεδεγί αμέ 
σηµίαγ{ ]ο Πποάο ῥο[1 ρτοπαποίαης, Πρίε «41γοβομ 
(αιιαά ἱπιππυία]]επι) οἱ {γα/βεαα εἰ Λίεσε(αίεπα 
εν μἱ ᾖπεπι ομιπέδ; {ΠβΟΠΕΠΙΕΤΗ, εβγοπεπεη 3Ρ-- 
Ρε]]α. ὮΌὈιταπι ετρο ἀϊοεπιως, ἵπ ποβτα ροίεβαίε 
πεφιε ΑΠεηῄοπεπι εΠε, πεφιε ν]τέμίες, πεαιε γ]- 
τα, πεφιε οββεία; πηεαυε Ρεεςαία: αυί Ελίυπι α 

Ππεπι ρτοροΏίωπα ΠΟΠ Ρετίίηψεγε, εί ]ονῖς νοῖαῃ-. 
{αίεπι πο οοηβετΙὸ Πζοταπι επίπι Ίος αλ 
{ Εαίυπα αυ {απ ροπας οχ {ε ρεγ[εζῖαπα: ιά, 
ἑαπέαπι αηίεσεἀεπίεπι. Ναπι { ολµία εἴἲ ρετίες- 
4, ποβτα ἵπ ροίεβαίε η], η Ι] νο]απίαεί ποίεγα» 
τεἠπαιίες { απίεοεἆεηδ, ἱπιρεάϊπί Ίαπι ροίετίε, 
πεαιε γίπι Παρεδίε αἆ Άπεπι πε 1 ἷ 
Ρειγεπ]επάΙ. ΊἈοη επίπι {εππε] ο Ιέργαπα, {εά 
αδίσαε η οπιπίθι ΡΗΥΠΕΙ {οῖραε Ογβρρις, 
ῥαγάομαγέδις παξγές ᾱς Πποίέδης Πα ΟΕΕΗΥΥΕΓΕ 
{ηρεάζεμία, Ὁ ηίυεγ/ῇ παέµγα πιωπ. Τί 41οπ1ο- 
ἆο Ὀπίνεια πιοῖις αἆ ραγείαπι πιοξας ουπι Ρρετίῖ- 
πολης, Ἠἱ5 ππρεάϊείς {ρᾳ ποπ ἱπιρεάίεπίως ὲ Νο 
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ανεμπόδους, εἰ μηδὲ ἡ τῇ «ποδὸς ἢ τῆς χειρός ἐς ἡ τῆς νεὼς κίνησις 
αἰχώλύτος ἂν εἴη, εἰ αἱ «ξι το ὑπον Ἡ τὶὼ εἰρεσίαν ὀνέεγειαι κωλύσεις 
πνὰς ἔχωσω. ᾿Δνώω δὲ τότων, εἰ μὲν αἱ Φαντασία μὴ γονται καθ’ 

5 Εἰωαρμόνίω αἴώ συγχφτα)έσεων εἰ οἳ ὅτι σοι Φαντασίας ἀφωγιὺς ο) 

Φ συγχαπάρεσυ, χαθ᾽ Εἰμαρμένην αἱ συγχοπαλέσεις γνεῶς λέγω), πῶς 
οὐ µάχε) «εὺς ἑωυτὶὼ πολλαάκιο ὂν τοῖς μεγίσις Ἀ]θφόρους «ποβσα 

"Φαντασίας, καὶ ««ξιασώσας οι πανανήα τ αἱονοιαν; ὅτε τὰς «θὸσ- 
πλεμένες τῇ ἑτέρᾳ κοὶ μὴ ἐπέχοία,, ἁμαρτάνεω λέγεσν ἂν ἵῃ, ἀδήλοις 
εἴχωσι, (θοσπίπ]οας. ἂν δὲ Ψάδέα, αἱφΨψάδομένας ἂὢν δὲ κοινῶς 
ἀκαταλήήοις, δοξάζοτας. ἸΚαΐτοι δι τοιῶν ὄντων, Ἠ μὴ πᾶσων ἔναι 
Φανπισίαν Εἰμαρμένης έργον, ἢ πᾶσων «Ὀραδοχίιὸ κὶ συγκατάλεσιν Φϕαν- 

ή 2 | 2 ' 5 ε 2 2 

“1ορ7 πισίας αναμάρτητο, Ἡ μηδὲ αὐτὶὼ τίὼ Εἱμαρμθην αἀνεπίληπιον' 6ὅχ 
δω, 9 ὅπως ἀνέγχλητός ὅδι, ποιαύᾶι «ποιῖσα «φαντασίας, αἷς τὸ μὴ 
µάχεῷαι µησ αντραίνει, δλλ) ἔπεῶς καὶ ἔἴκευ, ἐγκλητόν ζουν. Κα): 
μίὼ ἕν γε τοῖς «πεὺς τὺς ᾿Ακαδιμαϊκὰς ἀφῶσν ὁ πολᾶσος ὧπα τε 
Χευσίππῳ καὶ Αντππάτεω "πόνος γέγονε «δι τὸ  µήτε «θάτ]εν μήτε 
ὁ ὁρμῶν ἀσυ[καπαέτως, δλλὰ πλάσμαω λέγὼ ὢ χενὼς ὑπολέσές, τὸς 

Ε, δ. εἰ αἱ «περὶ----ἐνέργειαι] Ἐκ πιασηα Ιεξίοπαπι νατῖείαίε Ἆος εἶεσὶ οὐ]αέαπι α Ἑ. εἲ Ὑεμείϊ 1. πιαηιι {εοιπάα, 
Ὕτ]ρο, εὖ περὶ----ἐνέργεια». ! 

Ἐ, ϱ. γνωται κα Εἰμαρμένην] Ἐκοῖάϊς «οπ{εαπεπε, αἱ α[οτί{οο ποίανῖί Χγ], Απιιοί. εἰ Με. (αρρ]εηε, πῶς εἶσιν 
αἰτίαι: ΊΑπε, Ἠα]α{πιοάϊ απϊά τεα τίς, 

Ε. 6. αροσπίπΊοντας] Ἐοτῖε αροπίπΊονττας, πῖ ΒαἱπιαΓ. Όπαπες Ηοτίὶ νω]σαίαπι ἑπδηίας, 
Ἐ. 7. Καΐτοι δ) τβιῶν ὄντων] Οοττϊρεπάωπι, Καΐτοι δεῖ, τειῶν ὄντων, Ὁ----: ΠΠ Ροβ ἀνεπίληπ]ον οοπο]α{ο εχοϊἀετίξ, 

ο Α. 4. Ακαδιμαϊκὺς] Ῥεοερί {οτπιαπι οοπ/{αεἰμάϊπε εοπβττηαῖατη εκ Β. Ῥ, ]αηποί, Ὑ προ, Ακαδημιακός. 

επῖπι Ἠοπιηῖς παέμταπι πΙΒΙ] Ἱπιρεάϊεί, Π πας ἱπεοπιργεπεπββί]]δρις, ορίπατΙ. ΕῬχοίεέο αιέεα 

ου 

αυέ ρεᾶῖς αξτίοπί εβ αιοά οὐίοει: πεαιε πανίς 
Ππε υἱ]ο Ἱπιρεάιπιεπίο ππονεδίτατ, {π νε]απα αιξ 
τεπαϊσίαπι Ἱπιρεά]ϊτί Ρο. Αάμας, απ Ψἱα ποη 
{απί {αἴα]ία, ααοπιοάο Ππί σαυία ΑΠοεηῄοπιπι ὃ 
Αι { Εαέυπα να Εαεῖε ἀιςεηεῖα αἆ ΑΠΕΠΠΟΠΕΠΙ : 
᾿αμοπιοάο ποπ {εουπα ρασπας Ἐλέυπα, ἆε πιαχἰπηῖς 
τερυς Ἡ ήα ποδῖς οὐ]ίοίεης οοπίταγία, αιαξ απίπηαπα 
ἀϊγετίε (ταλαπί ὃ ουπῃ αα]άεπα ἀϊςαπε, εο5 αι αἷ- 
εί αΠεπίίαπειγ νΙο, εὲ ποη σοἰίδεαηξ Ρα ρπβο, 
πεπῃ, Ρεοζατε; αιάρρε αυϊ οῬίομτῖς «οποεάαπε ν- 
ᾖ9, «ος Ἰαδί: αιὶ {αἱ ΕΝ; ααὶ «οπππωμίζοτ 

Ἠοταπα απιπα πεσεῄε ε{, ι{ξ αυὐξ ΠΟΠ ΟΠΙΠΕ  ἥαπι 
Πί ορις Ρα: αι οπιηῖς ΑΠεπίο οι]ήευπαιε 
γι, ἀε]ιέτο σατεαῖ; αιί πο Ἱρίαπα αωἰάεπι Ἑαέαπι 
τερτεπεπ[ίοπε ναςλτε Ρο. Όατ επίπι ποπ οι]- 
Ρείιγ Εαέαπι, αιοά {α]ία νΙ{α οβεταί ποδί5, ααἱοιθ 
ΠοηΏ τερισπατε αι οὐνίαπα ἶτε, {εὰ «οπεεἆετε εξ 
οὑίεαι!, γΙεαρεΓαζίοπεπα πεγεαίατὸ επίαιε ἰπ 
εοποετία(ϊοηίδις αἀγετ[ας Ασαάεπιίσςος πιαχῖπιε ΙΠ 
πος Ιαροταηε εἰ ΟἨτγβρρις εἰ Απερῥαῖες πέ οΏεῃ-- 
ἆαπε 31Ρ1/ {πε {{επ/οπε ασἱ αμί [ηιβί: Πεηιεπία 
605) εἰ παπος ῥο//Μἱοπες ἐπιογέ, φιί υο]μπί {4010 οὐ α-- 



ορού πτκοι. τα. ας. 

« αἰξιοιῦτας, οἰκείας Φανπισίας υομένης, ὀὐθὺς ὀεμᾶν μὴ ἔἴξαντας 
ὅ μηδὲ συγκατα)εµένου» Αὖθις δὲ Φηπ Χρύσππο, καὶ τὸν εὺν 
ἕ ψαάνδεῖς ἐμποιῖν Φαντασίας καὶ τὸν σοφὸν, οὐ συγκαπιτίγεµένων, οὐσὶ 
ἕὁ εἰκόντων δεοµένες ἡμλμ, λλὸ «φθατ]όί]ων µόνον, καὶ ὁρμώντων οὐὶ τὸ ν 
ὅ Φωνόμημον ἡμᾶς δὲ φαύλες ὀνᾶε, ὑπ' ἀθενείας συ[καζνή)εῷαι ταῖς 
ἅ ποιαύταις φαντασίας. Ἡ δὲ τούτων τἶδ λόφων αρριχὴ καὶ Ἀ]θιφοροὶ 
«πθὺς αὐτὸς, οὐ πώνυ δυεώεητό ὅοω. Ὁ 3 οὐ δεόμΆρος συγκατα- 
πεμένων, δλλὼ «πθαωτ]όέ]ων µόνον, οἷς ὀφδίδωσι τὰς Φαιζμσίας, εἴτε Οξὺς, 
είτε σοφὸς, οἵδεν ὅτι «φεὸς τὸ «φθάτ]εν δοκᾶσν αἱ Φαντασία, καὶ παρέλ- 
χουσν αἱ συγκαταἐσἁς ὡς εἰ γε γθώσκων ὅτι «θακτιχίὼ ὁρμίω οὐ 
«αρίσησι φανζασία δΐχα συ[κατα)έσεως, ψυδες ὀνεράζεται καὶ πιλοινὰς 
Φαντασίας, ἑχὼν αἴπός ὅδιν τᾶ «φερσπίή]ευ καὶ ἁμαρπάνει ακαταλήποις ο 
συγκατατιΦεµένας. | | 

Β. 5. τὰς Φαντασίας] Βὶο Β. Ψεπεί.1. Ὑμ]ρο, ταῖς φαντασίαις. 
Ο. 1. σροσπίπ]εν] ἨΝοπ εβ πιιαπάνπα η σροπίπ]ειν. 

(0 υ{/0 [411 πος α /ΕΊ ασεάἄ/η {πεαγέ, ΠΟΠ εθΗ- 
εεᾶεγε ἐπίεγίπι αμί [επ]. Ἑιτίαπι ΟἨτγάρρις 
αἷε, Ίδεισῃ Γαὐ]αεία υἷ[α {γη έεγε, {{εηφιε δαβίεη-- 
{ε7η 0η 14 γεφμίγαπέ ἆ ποδίς εὐπεε[Ποπεῃ αι α- 

ο/επ[ ση, [εά {απέωπι μέ α ασοπάμηι ος εοηΓεγάΤ 5 
πο αέεπην Φα ὉΙ{{οίί Γηπς, οὗ {πδει]αίεηῃ αᾱ- 
/Γεπέγέ ῥ[/ποάί υἷβς, οι εἰ ἁῑβεῖ]ε ἀερτείεῃ- 
{α, αὔαπι Πας αῦ 5 ρετευτοαίε, Ύυαπι αάνετίας ἱρ-- 
(ο τερασπαηίετ ἀἰσχηίωτ. Οιί επἶπι ηΟΏ ορ 

Ἠαδεί αά[επεεηέῖδις, {εά ἁαπίαχαί ασεπεῖοιφ «α, 
αάογιπα γα Παοπαϊεείξ εἴς, πἰπαίταπα γε Ώειις Π]ςο 
ε{ε, Ώνε Ραρίεης, πονῖε αἆ ασεπάωπα {αήποετε γἱία 
εἰ Πιρεγνασαπεας εΠε ΑΠεηῄοπε». ΕῬτου, ῇ πο- 
γΊε Ιποϊαάοπεπι αἆ ασεπάιπῃ, Ππε ΑΠεπῄοπε ΠΟΠ 
εββοῖ α ὙΙ{ο, οί Έλππεῃ {α]]επεῖα νετ]ταεῖς {ρεεῖε γἱ-- 
{4 οΏετε; υέτο Ἱπ ολιήα εἴε, ιὲ ἱπιρίπραπιας, εί 
αά{επειεπάο 1 αι; οοπαρτεμεπάϊ ΠΟΠ Ροβτηΐ, εΓ-- 
ΤΕΠΩΙΦ. 
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μ.μ μη κ κ ον πκλν 

Σα Νο Ψα:ςΣ 
τοΥ ΟΤΙ 

ΠΑΡΑΛΔΟΞΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

ΛΕΓΟΥΣ Ι. 

ςΟϱΟΜΡΕΝΡΙΟΜ 
ΡΙΤἜΤΑΕΟΗΠΗΕΙ ΤΕΙΡΗΕΙ ΡΕΚΗΟΙΤΙ, 

οευι ΑβΟῦΌΜΕΝΤΟΜ ΕΤ ΝΟΜΕΝ ΕΟΙΤ 

5ΤΟΙΟΟΞ ΟῦΑΜ ΡΟΕΤΑΡ ΑΒΡΌΟΕΕΌΙΟΕΑ ΡΙΟΕΕΡΕ, 

ρα. ΠΠΝΔΑΡΟΥ Καυδὺς όὐδωύαν ἐπᾶχεν, ἁπίλοίνως ἀρῤῥηκτος 
σδήρῳ κ ἀπαθὴς τὸ σῶμα «ολαοσόμὴμθ”, ἅπι χοπιδὺς 

ἄτέωτος Ιχσὸ γώ, 
Σχίσας ἐρῷ πσοδ) γὰν. 

Ὁ ὃ Σπωϊκὸς Λαπίθης, ὥασερ εξ ἀδαμονήνης ὕλης ὑπ αὐθ ὁ ἀπα- 
θείας κεχιλκόυμηῥος, 6ὐχ ἀτεωτός ὕοη, 6ὔδὲ ἄνοσς, 6ὐδὶ ἀναλγής 
ἀφοθος δὲ μμὶ κα }ὶ ὤλυπος ὢ ἀήτ]ητος ὁ ἀδίασις, πηρωσκόμβρος, ἀλφῶν, 

σρεολίμΏωος, ὂν καζωσκαφἛῖο παπτείδοο, ὂν πάώλεσι τοιότοι. Καὶ ὁ μῥ 

8 ἘΏ ΕΚΕΠΕΝΣΟΣ Πιτ Ῥϊπάατας, αιοά -ᾱ- ου] οπιηίαπα ρετρεβίοπαπῃ «οπβαξυς ππαίετία, 
πευπα ρατιπι ρτοραδι]ίετ ΠηχΙΠεί (εττο ποπ νυἶπεγαπι ἀμηίακαί, πποίδοτώπι, ἀοίογαπι, 

Ἰων]ο]αδί]επι, εὲ «οΓροτε αωοά Ἰάϊῖ ποη Ροβε, Ππρίτιγ εχρεῖδ, {εά εί πιεία εί πιαεία «Άτετε, 
{ετταπα {αδ1Πε πι]]ο αοοερίο ν]πετε, «πα Ἰπ(αρεταὈ] πηαπετε, ΠΙΙΙ οοάετε γγθυς, ἔωπι 

Έοίλο ροᾶς [ἰάϊβ5ι {οἶαπι, αυἰάεπι, 4απάο νω]πεταίασ, ἀο]οτες ραεῖτατ, ἔοτ- 
αυείωτ, αίᾳμς αάεο επι 1π ραίτία εχςίάϊο, α){- 

Α: Βιοΐοοτιπι Ἡϊε Τ,αρίνα εκ αἁαπιληέίπα, να- αε Ἰ ϱεπις {απηπιῖς ολ]ρπιίζαίρις, Λο Ῥιπάατί 

ΥΟΙ.. Υ. ες 
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Πυδάρου Καμς βαλλόμΊμος οὐ πτεώσκετα/ ὁ δὲ τἴα Στωϊκῶν σοφὸς κ 

ΠΛΟΥΤΑΡΣΧΟΥ 

ἐγχλειόμᾶμος οὐ κωλύεταμ, κθὶ καζωκεημνιζόμᾶμος 6ὐκ ἀναγχόζετα, ὃ 
σρεολάμΏμος οὐ βασίζεται, κ οηρούμᾶμος οὐ βλάή]εται, καὶ ποίζων 
ὂν τῷ παλαίευ αήτ]ητός Ὅδι, κοὺ «ΦξιτειχιζόμΏμος Ἀπολιόρχητος, καὶ τω- 

λόμλμος ὑπὸ τν πολεµίων. ἀνάλωτος ελὲν τἶδ πλοίων λ[οφέρων, οἷς 
οπηέγραήλαι μλὺ Εὔπλοια, καὶ Πρόοια Σώζησα, κοὶ Θεραπεία, χει- 
µάζεται δὲ καὶ σιωτείθεται καὶ ἀνατεέπετα- 

β. Ὁ Εὐρμπίδωυ ἼἸόλαος ὁξ ἀθιωᾶς καὶ παρήλιως ὀὐχῇ πνι νέος 
κὺ Ἰαυρὸς οι Ἡ µάχίω ἄφνω γέγωεν ὁ δὲ ἡ Στωϊκῶν σοφὸς, χδὲς τ 
μλὺ ἱῷ ἔχθις ἅμα, καὶ χάχίσος, τήµερον δὲ ὤφνω µεπιρέοληκεν εἰς 

9 ιἹ Ν / 2 ε ρω η » κ η] ας ψ 2] 

Ἀρετίὼ, καὶ γέγνεν ὂν ῥυοτᾶ  ὠχεῦ, κὸὶ, κατ’ Αἰαόλον, ὁξ 
Ὀσφυαλγοῦς κφὶ οδιµοασάδος λυγροῦ 
Γέροτος, 

ὀὐπεεπὴς, }εοειδὴς, κφλλίμορφος. 
Υ. Κα τῷ Ὀδυσσέως ἡ ᾿Αθίωᾶ τὶὼ ῥυστητα κοὶ Φαλακρότητα 18. | 

καὶ ἀμορφίαν ἀφήρηκεν, ὅπως Φανείη Χφλός ὁ δὲ τώτων σοφὸς, Θὔχ. Ὢπο- 
λείποντος τὸ σῶμα τᾷ γήεως, ὸλλὼ κοὶ «φθοσεπίλέντος κο] «φθθσεπιχώ- 

φωτος, μλῥων χωρτὸς, ἂν ὅτω τύχη, νωδὺς, ἑτερόφβαλμος, ἔτε αἰαγρὸς, 

.3. πηράμενος] δὶς Β. Ἐ. Ὑπ]ρο, πυρούµενος. - 
. ἔχθισος] Περεπάαπη, αἴοχισος, 

. κατ΄ Αἰχύλον] Ὠἱθ]απχὶ α τε]]αμα οτα(ίοπε, υά αιιέτοσϊ γτεάδεπάα, πος αξ ποάυ]]θ τεάάϊτα, 
.. σροσεπιλώτος καὶ προσεπιχώσαντος] ἸΜαἱΐπα, προσεπιταθέντος καὶ προσεπιχωθέντος. 

Ε. 8 
Ε.2 
Ἐ. 2. τήµερον δὲ] δὲ αἁάϊαπα εχ Ἑ. Ε.. Ῥ. 

Ε. 8 
Α. 8 

ααϊάεπι (απεις ἀππωχαί 18 ως πα]]ο οαπι γυῖπετε 
οχοῖρῖ. ῥΡίοΐσοοσαπι βαρίεης ἱπο]ιήμς ποτ ρτοΠί- 
δείατ, ριαεεἰρίεαέας ποπ ραείεασ νίπα, ἵπ {ογπιεη(ῖ5 
ποη οτισίαζωτ, 4 πια]αταχς πο Ιάίέασ, ἀε]ες- 
εως ἵῃ ρα]α {γα Ώπιεη Ἱηνίξχας πιαπεί, ππωπ]ἰοῃ]- 
Ῥας οεἰτομπινεπέας ποπ οῬρᾳάἀεέατ, { νεπάαίατ αὖ 
ποβίοις, ολρί πεαιῖε: αἀεοαιε Ππηϊ]ϊς εβ ελγαπαι 
πανίαπι, αιἶδας ουπα Ιπίοτίραταχ Ῥγοίρετ ὤτρο, 
βγουἱάεπέία δεγυαης, δαπαέἰο, ερε ἸπῖετΙπῃ {επιρεβα- 
εδις Ἰαέρηέως, οοἰ]άμπευτ, εγετεµπέα{, 

ἩΠ. Ειπίρίάεις Τοΐαις ἐκ Ιπιδες!ϊ]]1 εξ ἀθετερίέο, 
νου ο]μάαπη ν{, Γμδίτο Ἰανεπίς εί αἆ ρα γλ- 
Εάνς τοάάίτας, Αί Ρίοίςοταπι αρίεης Πετί εΓλί 

ἑατρ!Ππιυς ας ρε[ππιμς, Ἠοάϊε Παδίέο ππυέρίυ εβ 
{π γίταπα Ῥοηπυπι; αἴαμε εχ τωροίο, ρα]]ιάο, εί, ωξ 
οἷς {Ε{οἨγ]ως, 

Ταηριεπίε ἸππιοοῬ, οοπνυ]{ο ἀο]οσίοαθ 
Β]]]οεγπίο πι]{ε]]ο-------- 

ἆθοοτως., Γεἱ {παῖ]ΐς, ἔογπια εχἰπαῖα, 
ο ΠΠ. Ῥαπε Ὀἶγα Μίπεινα τωρα», «λ]νίείεπα εί 
{οεάιλίεπι αἀϊπιίε, υέ ρυ]ς]ετ νΙάείωτ. Ἡξοτωπι 
Ραρίεης, ποπ τε]παιεπίε οογρι5 {επίο, {εὰ ρταν ας 
εἰίαπα αγρεηίε, πιο]εβήαπιαμε αἷία πιο]είεα ουπιι- 
Ἰαηίε, ουτνις, { τα τε ἐω]ετίε, εἀεπέα]ας, επο 
οςμ]ο «Άρίις ἆμπῃ πιαπεί, ηεας Εωτρίς ἔρπιεῃ εἴε, 



ο ικανών Ἡ πα ον τν ποτ ο ο ν ο νι - 

αἳΤ 

οὔτε δύσµοεφοο, οὔτε Χοριορὀσωπός ζὰν. Ὁ 3 Στωϊκὺς έρως, ὥασερ 

οἱ κῴρῥειρὂι λέγωται τὸ μὴν µόρον πολιπᾶν, τὰ δὲ δυσώδ διώκευ 
ὥπως, πῖ, αἰρίοως ΝΦ) εἰμορφοπέπως ὁμιλῶνν ὅπω ἂν ὀὐμορφίαν κ 

Χάλλος ὑπὸ σοφία; µετιραλλὠσν, Ἀποπεέτεται. 
δ. Ὁ α«δὰ τος Στωϊκοῖν κάκίς, ἂν οὕτω τύχη, «Φθῳὶ, δείληε 

ἄθισυς καὶ χοταδαρ)ὼν ἔμπληκτος ὃ ἀμαθὴς καὶ ἆθικος καὶ αἀχόλασος 

ως Ας) ον Δκώνώφιόν ὠώωὴον 
βασιλεὺς καὶ πλώσιος κ ὄλβιος εγωνὼ», σώφβων τε καὶ ὄἶκαιος καὶ βέρωιος 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΕΡΑ. κ.τ.λ 

παὶ ἀδόξασυς οὐ ύεια Φύσας, ἐσ Πείω ὂν σώμα τε νέῳ κοὶ ἁπαλα 
δλλ’ ἐν ἀδενᾶῖ κοὶ ἁπαλῇ ψυχῆ καὶ ἀνάνδοῳ καὶ ἀθεσαίω, νουῶ τέλειου, 

ἄκραν «φρόνηση, ἰσό]εον λ[4εσν, αἰδόξασον ὀισήμην, κοὶ ἀμετάπίωτον 
ἔξιν ἐφηκὼς, Φὐδὲν ὀνδούσης «οξότερον ἀπ τῆς µοχδηρίας, »λ. οξ- 
αἰφνης, ὀλίγε δέω εἰπἒν, ἥρως τς ἢ δαίµων Ἡ }εὺς ἐκ Φηρία τᾷ χφκίσου 
νόμβμος. Ἐκ ἓ Στοᾶς 9 λαβόντα ᾖ δρετιὼ, ἔτν εἰπδν, 

Εὖζαι εἴ τι βόλοι, πάντα σοι γενήσεται" 

πλοῦτν  Φέ, βασιλείαν ἐχὀ τὐχίω δίδωσν, ἀὐπότμας ποιξί καὶ ἀπρρσ- 
δες καὶ αὐτάεχεις, µίαν οἴκρλεν δραχμιὸ σὔχ. ἐχδς. 

/ 

έ. Ὁ μῥ 9 ποιητικὸς μῦθος τὸ χατὸ λόγω φυλάήίων, οὐδοα μοῦ 
«θθλείπει τὸν Ἡροκλέα "' αναγχφίων δεόµΆμον, λλλ) ὥσσερ ὁκ πτοηγῆς 

Ῥ. 4. ἀλόξατος] 8ὶς Β. Ε. Ρ. ο Μει. Ὑω]σο, ἄδιέος. 
0.3. εἴ τι βάλει] Τα οπηπες Ηρεῖ, Α: ΜεΣ. εἰ Φαἵπιαί, ὅ, τι βούλα, ποζαπίες. Μεπαπάτϊ ε[ε νετίαπι, 

πεφιε {αεὰο αἀίρεέχι. Απιοτ οπίπι Φεοίσι5, ἵπβατ 
{οαταῦεοτυπα, αἱ ρειἉίδεπέας, αΠφιεπίο (ωανίεες 
{Γαρταηίε ο δν, πια]ε ο]εητῖα {εξτατί, «πα ἑαγρίί- 
Ππηῖς ει {οεάημπαῖς γετίχης, Ἠο5 αγεταείῖ, αδί {8- 
Ρἱεηεῖα εο8 {οτπποίος τεάἁ]άϊε, ἆοςεε. 

ΙΨ. Ώε διοϊσοτυπι {επτεπεῖα, ἶ απῖ πιαπε Εαῖε 
ἀείεγτίπαα, {10 γείρεταπι ορΏπηυς εβ:: εἴ αἱ {οπι- 
πο {ε ἀεάῖε {ο]ίάμς, ἵπερεις, ἱπ]ωάυς, Ἰαχυτίοίως, 
ἴπιο {ετνι5, ραυρετ, ἵπορς, εα ϊρίε ἀῑε {ατρῖτ, τεχ, 
ἀϊνες, Ῥεατυίαιε [αέχις, ΡΥ2ΕἴΕΤΕΑ {εππρεταης, μυς, 
εοπΏσης, ορἰπίοπαπα ωξ ααΠσυαπι πιαχῖπιε ναςυΗ5: 
πο Π]ε Ῥατρα 2ιξ Ῥυδετίαίε παία ἵπ αἀο]είοεπίε 
εξ ίεπετο «οτροτε : {εὰ ἵπ Ιπιδες!]]ὰ ἔεπεΓααιιε απὶ- 
πια, αάάε εβοςπιπαϊία εἴ Ἱποοπίαπίε, αἀερέις ππεῃ- 
επι ρετ[εζίατα, εχίτεπιε Ρρτοῦδαπι ργιἀεπτῖαπι, αξ- 

ον Ἰθμας ἁῑνίπα αἰαυαίεσι, {οἴεπείαπι αἳ οπιπί 
ορίπίοπε ρυτγραίαπι, Παδίευππαιε αιἱ ]αῦεςιέτατί 
πυ]]ο ααεαέ πιοάο: ποπ αμοά ργείπας αἰϊφυίά ἆς- 
οεβετίτ ρτανΊταςί, {εὰ τερεπίε Ἠετον, ξ Πο ἀῑεαπι, 
αἩφμῖς, ἵμ5, 2αέ ἀει», ς Ρείῆα αότις ρεβῖπια, 
Τήοεε επῖπι {αππεηεί ο Βίοΐοοταπα {λλοία γίτεατεπε 
ἀΐσετε, 

ΟΡΙαίο ααοἀγ!», αβεαετῖς οπωπῖα : 
νίτευς [ς ἀῑν]εῖας «οπ{ετί, Γερηυπα ραταξ, {οτίιηλπι 
οοπεῖ]ίας, Εε]ίοες Εαεῖε, πι]]ης τεῖ ἰπάίρεπεες, {ο- 
{ος εχ {5 αρῖος, εεἶαπι Π πε ἀεπατίας ααϊάετα {ς ἵπ 
Ραϊτιπιοπίο. 

Ψ. Ἐτεπίπι ροξίίο (αὈυ]αε, ταξιοπῖ αυοά εβ 
οοπ{επίαπευπα Ρετρεζιο τείπεηῖες, πμίᾳυλπι Ηει- 
ευ]επι Ιπάμεοιπί Ιπάϊραπα πεοε[αεῖῖς αἆ νῖταπι τεῦα5. 

ες 2 



ο10 σωμα ο. τα ιο κ 

οιῤῥἃ ὠσπ κοὶ τοῖς σιωᾶσν ὁ δὲ τὼ Στωϊκὼ λαβὼν ᾽Αμάλθαν, 
πλούσος μῥ ένεν, ἐροωίζεται δὲ τροφὶὼ παρ ἑτέρων κοὴ βασιλόὺς 
μδῤ δι, μιῶοῦ δὲ ἀναλύει συλλογισµάς καὶ ποάνπι μὸ ἔχει μόνος, Ὁ 
ὀνοίκιον δὲ τελὲ κ ἄλφιτα ὠνται, πολλάκις δομειζόµβμος, ἢ μνν 
αν τἴο θὐδὲν ἐχόντων. 

ς. Κα ὗ μν Ἰλαχησίων βασλῶὼν «ας σωιτὲί λαγλοίνευ ὃς ἔδι 
βελόμδρος, κο πσοιῶν ἑαυτὸν ὡς µάλιςοι 

Πτωχὼ λόυγαλέω ἐναλίγκιο------- 

ὁ δὲ ἐκ τῆς Στοᾶς [Φοῶν μᾶλα ὃ κεκρογὼς, Ἐ9ὼ μόνος εἰμὶ βασθιὼς, 

ἐφὼ [όνος εἰμὶ πλούσιος, ὁρᾶται πολλάκις ἐπ᾽ δλλόείαις Φὐρωις λέων, 
Δὺς χλαϊνων Ἱππώνακτι' κάρτα 9 ῥ ῥιγῶ 
Καὶ βαμβακύζω. ο α.. Ε 

{εὰ εἱ ας {απηϊΠατίθις οαυς{ ε {ομίε οαιοἆαπι {εππρετ {Πέ Ιαίετε ρο[1ς, ο, (ε ἱρίαπα {αοῖέ αι ΠΙΑΚ- 
αφ υ]ά εαταπα αβυπάμητ. Α: αἱ Βτοίσοταπα παρέας πε 
εβ Απιοιίμεαπι, ἶ5 ἀϊνες {αέτις εί, {απιεί αἵῖ- τας ας φως 
ππεηία 2ῦ αῖς επιεπἀϊοεέυτ; τεχ εβ υταέ Ιπέεσίπι 
ππετοεάε εοπάμόχυς (Ι]ορίβτιος (οἶναε; οπιβία [ο-  3ἱ εχ δίσα Ίο Αἰ{2 οοπίοπίαᾳμο νοος ρεοεΙαππαπ, 
Ίμ9 Ἠαδεί; ᾳμαπαυαπα εί οοπἀιδς ρτείίο Παδίεες Εεο δις -ὴ οκ ως σα ανν Ἱπρεηι- 
η αεάϊδις, εί ΕΑΤίπΑπη επιαέ Ώερε βαπηέα πημέωορε- ΤςΙΟ ΘΟΠΙΡΙΟΙΕΗΥ 2ρό ΑΙΙΟΠΑΦΟΙΟΦΦΙΟΡΗΦ 
ευπία, αιί αὐ Ἱπορίδις πιεπἀϊςαπάο εχῖραί. ' ο Ώα ρα]Μαπι Ἡιρροπαξῖ, παπῃ τἶρεο ρεῖω, 

Ψ]. Μεπάϊοοι αμἰάεπα Πε λαοεηβ η ΓΕΣ, αἱ αιἱς Ττεπιοτατε Ππεπιῦτα αιθία{.---- 
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ΠΔΟΥΤΑΡΧΟΥ 
ΠΕΡΙ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ. 

Ρο υτΑκο Πα 
Ο ΑΡΥΕΕΡΟ5 

ΞΤΟΙΟΟΣ ΡΕ ΟΟΜΜΟΝΙΒΌΣ ΝΟΤΙΤΙΙΣ. 

κα. Αμηπστα Σοἱ μὸῥ Εκ, ὥ Διαδώμόμε, μὴ πώνυ μέλον 

εἰ πνι δοχῖτε «ὐδὰ τὰς χοιὰς Φιλοσοφᾶν ὀννοίας' ὁμολογῶνηή 
γε τ αἰῶήσεων ξιφεονἒν, αφ ὧν κεδὸν αἱ πλέίσαι γεγόνασν ἔννοιαῃ, 
τω γε «θὶ τὸ Φαυόμόμα πίςν ἔφραν έχμσαι καὶ ἀσφάλειαν. Ἔμε δὲ 

-ά9ρο πολλῆς, ὥς γε ἐμοωτῷ Φανομα ο ἀτοπε μεσὸν ἥχονζα Ὀμχᾶς, ε ἐτέ τσι 

-- .., .» 

ως . 

λομκ 

ο ὐρ 

» ει ο ών, 

ον. 1 

λόίοις, εἴτε ἐπωδαῖς, εἴτε ἄλλον ἐπίροισαι τρόπον παρηλορίας, ἐκ ἂν Φ)άνοις 
ἰατεόύων:; Οὕτω σοι διασεσέσυαἡ (ὁ γέ[ονα µετέωρος ὑπὸ Στωϊκῶν “ανα 

Ἐ.τ, ΔΑΜΠΡΙΑΣ] ΤΗ Ηπχϊ μεη οο]οαπεπέῖαπα, ϱοσπηςἩε α]έετὶ {εοὶ ΠΟΙΠΕΠ Γιοπιῤγία, {εοιπάμπα Αποϊοιώση 
εἴ Χγ]απάταπι: «ος {εααῖ, Ύπατη ποπ {ερ μ!, τεζῖιβ οεηίεΏθ: απωπαυαπη 1ρβ πίταπα οοπ]εέχηταπα απ 
οοάῖσαπα {ετιρίοταπα αμέτοτϊ{αίεπι {εομίῖ Ππί, πείοῖο. ος {6ἵο, ΠΟΠΊΕΗ {ιαπιῤγίώ πε ἵπ Τρίο Ἰοτο πιο- 
πηοτατῖ/ Ώες αάάτίαπα ε[ο ] ἵη ποβτίς οοἁϊσῖθυ», αριθ ἆμοδις, {εὰ ορπιῖ 1115, Β. Ε.. πΏ {απας, 

Ε. 4. τήν γε] δῖο Ἑ. Ε, Ὑπ]ρο, τήν πε. 

1. Ἑ ΑΔΜΡΕΙΑΣ. Τε αιἰάεπι, Ειαάιπιεπε, αρ- ἰππϊεαπέωτ. ΊΜε αυίεπι ΠπαρηΣΕ, υέ πἰΗί γιάροτ, 
Ρατεῖ ποπ Όσα εµτατε, Π ααἱς νος 

Ρἠ]ο[ορματί εοπίτα Ὁοπιπιυπες Νοεϊεῖας ἀῑσαί: 3 
ουπῃ {αίεατῖς (ε Ῥεπ[ας εεῖαπι οοπέςπιπετο, α ακ- 
Ῥις {ετε Ρ]εταφιε Νοε οτίαπευς, {υπάαπιεη- 
{ππιφις οοτάπι αυ ν]ἀεπίας Πάςπι Ἠαδεπί, οιῖ 

εἰ ἵπ{ο]ίτοε ρ]επιπα ρεγειτοαΠομῖς 2 {ε γεπἰεηίεπι, 
απαπιργίππυπα γε]ῖπι {απες: νε Ἰά ταξιοπῖθις αι- 
Ρα{άαπα, νε ἱπεαηταεοπίδις, Ώγε α]ῖο α]ϊαμο πιοάο 
αἩ]οφμή{ Ροΐε. Αάεο {απι εχαρἰερίας, εί απ]πηϊ 
ἵποςτίας {αέχυς α δίοίςῖς αιἱρμίάλπα, ορεπιῖς 1118 



ο1ό ΠΠ λος τα ῥρκ ο 

τὸ μῥ ἄλλα βελήσων, καὶ νὴ Δία σµωήθων κο Φίλων, πικεῶς δὲ 
ἄγαν ἐγκειμλύων τῇ ̓ Αχαδημία καὶ ἀπεχθὼς οἴγε σθὺς μικρὸ καὶ μᾶ 
αἰδοῦς τὸ «αρ ἐμοῦ λεχλέντι σεμνῶς, οὐ 9 Ψόύσμαῃ, οὐ πεάως ἠτιά- 
στο τὰς δὲ πορεσουτέρας μ) ὀργῆς σοφιὼς κοὶ λυμεῶνας ' ὂν Φιλο- 
σοφίᾳ, κ δογμάτων ὁδὸ βαδιζόντων ἀνατεοπέας, κοὶ πολλὰ τώτων ἄτο- 
πώτερα λέγοτες καὶ νοµίζοντες, τέλοσ οὐλὶ πὸς ὀρνοίας ἐῤῥίησων, ὡς δή 
πνα σύ[χυσιν καὶ ἀναδασμὸν αὐταῖο ἐπο[οναι, τὰς ἐκ Ὁ Ακαδημίας. Εἰπά 
πο εἶπεν αὐτὴν, ὡς οὐχ Ἀπὸ πύχης, ὃλ. ὂν Ἱρονοίας Φεῶν νοµίζοι µετ' 
᾽Αρχεήλαον καὶ «πε Καρνεάδ γεγωέναι Χρύσπππο, ὧν ὁ μὸ ὑστεξε 
τῆς εἰς τὰὺ σιωήλέαν ὕδρεως καὶ «Ὀδονομίας, ὁ δὲ ἱώφησε µάλισο τἶδ 
᾿Αχοδμαϊιῶν Χεύσππος οω ὂν µέσῳ νόμμος, ταῖς «σθὺς ᾿Αρχεύ- 
λαον ἀντραφαῖς καὶ τὼ Καρνεάδου δενότήι ὀνέφραξε, πολλὰ μθὸ τῇ 
αἰῶ ἠσὰ καταλιπὼν, ὥασερ εἰς «ολιορχίαν βοηΦήµατα, τὸν δὲ «δι τὸ, 
«φθθλήψεις καὶ πὸς ὀννοίας τάρογχον ἀφελὼν πανπίπασι, κοὶ διοβώσας 

ἐχάσίω, καὶ άμμος εἰς τὸ οἰκέον ὧθε καὶ τοὺς αὖθις ὀκκρούεν τὰ 
σθάγμαζῳ καὶ «δαθιαζεῷ αι βελομλύες, μηδὲν πεαίνει 2 ἐλέγχεῶς 
χολουργομῦτας ὶ σοφιζομλῥαο. Ὑπὸ ποώτων ἐφὼ λόφων α{θκεχφυμλῤος 

«4. καὶ φίλων] Λάάαπι εχ Β. Ἑ, 
«6. οὗ πράως] Τιερεπάνπῃ, καὶ πρώως, Ί{επα γετί]. 
. 7. τῶν ἓν φιλοσοφία] Ώεβάετο ε]αίπηοᾶϊ αῖά, νέων ἓν φ. νε] τῶν ἓν φιλοσοφία διατριοόντων γέων, 
1. νοµίζοντες] Ί.ερε, ὀνομάζοντες. 

«1. διορώσας] Ἐοτίε, διαρρώσας. ο 
Ο. 2. ἐκκρούει] Ῥοτίε, συγκρούει». 
ο «8. ἐλέγχεδαι κακουργοῦνται] Ἠ{5 ἆπορις νετοῖς Ἱπίετ]εδχατα ἵπ οπιπῖρι ΠῬτῖς βουλοµένους ἀε]ενῖ, πέ ρετρεταπι 

τερειϊζατη ο {αρετίοτί, 

εείεγοσαῖη γἱτῖς αίαιε εἰίαπι {απηϊ]ατίδας εί απηὶ- 
οἵς, {εά αἱ π]παῖς 2οείοε αίαιε ΠοβΗτει Αεαάς- 
τηίαπα Ιπίεέχατεπειτ. ΊΝαπι αἆ ροµςα αιαάαπι α 
πιε γετεσιπάε ἀῑδα, πιε αιἶάεπι επ ρταν!εαίε 
(ποπ επίπα ππεπεῖατ) εί Ρ]αεῖάε τερτεπεπάετυπί: 
νείετες αμίεπῃ 1]]ος Ἱταομπάςε, /ορβ//ας, εἰ εογγµβίο- 
ες ευεγ/γε[φεε ΡΡΙ]0/οβΡίώ ἀεεγείογμήαφμε ογάΙπε ῥΥ0- 
εράεπέέηη, ππα]έαφιε Ἠϊς Ιπίο]επίίοτα ποπιπαηίες 
ας ἀϊεεηίες, {ληάεπα ϱἆ Νοείείας ρτο]αρῃ {απέ, αμ]- 
δις εοπ{αΠοπεπι ἁιτερίίοπεπιαιε αἱευληί αμαπάαπι 
20 Ακαάεπαϊεϊ Ιπίεττί, - Εως ἀεϊπάε αϊ ἀῑεετεί, 
ποη {ογεμίτο, {εὰ ἁϊγίπα ρτογ]ἀεπεα [αέχαπι εΠε, 
µτ ΟἨτγβρρις Ρροβ Αγοεῄιίαιπι εε απίε Οατπεαάεπι 

πα(σεγεέασ; «ποταπα Ἱ]]α οοπέυππε[ίασαπα εέ Ππ]α- 
Γί8ΓΗΠΙ ἵπ τεοερίαπι Οοπ[ιετμάίπεπα αιέτος ΕαἶΠεί: 
Ἠϊο πιαχίπιε οπιπίαπι ΠοτμίΠεί Αεαάεπιίοογαπα, 
Οπτγβρρυπι ἵέααιε ἵῃ πιεάίο Ἠοτυιπί Πέαπα, [αἱ 
αἀνετίας Αγοῄίαισι [οπἱρείοπίθας, (αγπεαᾶϊδ 4ο- 
ος [πουπάϊα αάϊέαπι ουβτυακίΠε, πιυ]έα ααἶάεπι 
εη/δι5, νε]υέί αἆ τοἰεταπάαπι ουΠάίοπεπα, τε]ίη-- 
αεηίεπ ργρεΠάϊῖα; έατοαπι ααίεία 4ε ῬἘταποιϊοπί- 
Ρις εὲ Νοεε]ς ρἱαπε {εἀρηίεπι εὲ Πηρυ]ας ἵέα ἀτ]-- 
δεηίεπι {ποαµε οςο Ροπεπίεπι, μὲ απἱ τητ[απα 
εωτῦατε νε]]ηέ ΓεΦ, ας γίπι ΊἌοετε, ηλ] εβιείαπε, 
{εἆ πια]εβείϊ ας {ορλίβῖοα {επιεΓαεί ατριβΗ(ΗΓ. 
Η!5 ερο πιρης {εγπιοπίδις ἱποεπία5, τε[Ηπριεηίῖ- 



ο ο ον ο ο. -ν 

κ το η 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κτλ. αι 

ἕωνεν σθεσήρων δέοµα/, κα ώπε πνα Φλεγμονὼ ἀφαιρομύτων τὶιὼ Ὢπο- 
εἷαν τῆς ψυχᾶς. | «ΓδΦΗ " 

β’. ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Ὅμοια «ολλοῖς ἴσως «γεπού)ως. Εἰ δὲ οἱ ποι- 

ητο σε ποέΦεσ, λέγωτες ὡς ὃν }εῶν ΤΠρονοίας ὠνατροπίἱιὼ ἔαγεν ἡ πα- 
λαιὰ Ἄίπυλος τὸν ᾿Γάνταλον χολαζόντων, τοείδου τοῖς Ἀπὸ τῆς Στοᾶς 
ἑτιίροις, ὅτ καὶ Χρύσππον οὅχ Ἀπὸ τύχης, λλλ) ἐκ Προνοίας ἡ Φύσς 
ἱώεγκεν ἄνω τὸ χότω καὶ τάμπαλιν ἀνατεέψαι δεομλῥη τὸν βίο ὡς 
οὐ γέγωε «σεὺς τῶτο τἴο ὄντων Θὐδεὶς ἀὐφυέερος, δλλ ὤασερ ὁ Κάτων 
ἔλεγε «θὶ Καΐσερος ὀκεία,  µηδένα νήφονα μηδὲ Φρονοκῦτω ο) 
ὃν συγχύσἀ τῆς «Φ)ολιτείας τοῖς δημοσίοις «φθθσελ)εν «φθάγµασιν οὕτως 
ὁ-. ἲ δν ο) τι / σι / λ δὲ / εος «ς ΣΑ ῃ / 
εµοι ουχκει μ: πλείσης Ἰαελείας Κο ΕΙΟΤΗΤος Οδ ο αγηβ ανατςεπει 

ὄ χφταοοίλλει Ὁ σιωήλέαν, ὡς ἐνι γομῦ Χαίτοι μπετυρᾶσιν οἱ ο ἄνδρα 
σεμνιώούες, ὅταν ἀπῳ «ξὶ τὰ Ψάυδομλύή µάχωντα. Τὸ 19, ὦ ἄθισε, 

/ δν / Ν / εν » / 7 

συµπεπεροσυένον πι δ ἀνπχειμῥων, μὴ Φάναι Ψεῦδος ὀὐπόρως )) 
λόγες δὲ πάλι αὖ Φαναι πνὼς ἀληθῃ τὸ λήμματα καὶ τὸς ἀφωγὼς 
ὑγιεῖς ἐχονᾶς, ἔτι καὶ τὸ ἀνπκέρῆμα τἴδ συμπερασιάτων ἔχευ ἀληθῆ, 

Ο. 7. Ὅμοια----πεπονδώς] Όππι Απιζοίο, Ἱπ]σαπα Γεοὶ τε[ροπβοπίδ: αοά {αεϊοπάνπα ποπ απἰππαάνετίεπ Χγ]. 
Ώρπα Ίαευπα α[ετίίους Ροβαῖξ: Ῥετρεταπῃ 1]]ε, τεξτε ποπεπίε Ῥεἰ(κίο, αἲ ποπ ἴἴεπι τεέχε οοττϊσεπίε πέ- 
πονδας, Ἰ]οεί Ιάεπι Παθεαπί Αἱά. Β. Ε. οετίε ορα8 ποτ εβ πιωίαίῖοπο. 

Ὦ, 4. περ Καΐσαρος ἐκείνου, “" µηδένα] Ῥοτίε περὶ Καΐσαρος, “΄ µηδένα πεὸ ἐκείνυ. Απιϊος, εἰ Μεῖ, περὶ πιυίαηϊ ἵτπ 
πρὶν; Βεϊῆς, ἵπ πλὸν πἳ Ἁγ]. νετῖε, 

ὮὈ. 7. ὡς ἔνι γοῦν----ἄνδα] Οοτταρίε]ατη ἴπ εχεπηρ]ο τε]ἵπαπστε ἀεραίπιας ααοά ἁῑετίαπα επιεπάαείοπεπι πη]]απι 
ά{ειτεπί Ἠῦτι. Ἐοτίε Ἱεσεπάμπῃ, ὡς ἔνιαχοῦ καὶ αὐτοὶ μαρτνροῦσιν, τὸν ἄνδρα----' ἐνιαχοῦ Ρταῦοί Εκεπηρ]. 
Τατπεῦ. ἐνία γοῦν Β. Ε.. Α]ά, 

Ὦ. 6. ὦ ἄρισε] 1,εσεπάππη Ρυίο ἀορίως. 
Ε. 1. συ μένον τι] τι εβ εχ Βαΐ. Χγ]. οπως ἵπ Ε.. ααϊ ἵῖεπι Ἠαδεῖ συμπεπλεγμάνον υἱ Τ. Αἲ συμπε- 

πραγµένο Α]ά. Βαΐ. Χγ]. 
Ε.. 3. ὑγιῖς] Βδῖς Β. Ε. Ὑν]σο, ἀληνεῖς. 

. 

Ῥμ9 ορι Ἠαῦεο, αυα απίπιϊ ἀμδίελίοπειη γε]ωε αὔωηι ῥγκεγ (5/άγεπι [οὐγέση εί ῥγπάεΗ{ε1η πα γ27ή-- 
πβαπωπιαίΙοπεπι αάἴπισητ. βαδ[ίεαηα ἐγαζ]απάαπι εο εοπ/ [ον μέ {115 εοη/11ἐμέίο-- 

Π. Ὠιαρυμενῦς. ΒΙπή]]α έα αμἰάεπι, ας Ρ]ε- 
τίαυε, ρα[ις. Ἐπίπιγετο { εθί ροξτα Πάεπι {4- 

Ὁ. εἴππε, ααἱ ργ]ίσαπα Οίργ]απι αἶωηπε ἁἆεοταπα Ῥτον]- 
ἀεπεῖα {αρνετίαπ, 1 αηία]απι ρυπεπέίωπι:; οτεἆε 
εἴῖαπι {οεῖῖς ποβτῖς Ῥεοίεῖ «Ἠτγβρριπι ποη {ΟΓ- 
{ωΐ{ο, {εἆ Ῥτον]άεπεῖα ἀσδἒα α παίιτα εάϊταπι, ἴπια 
{απαπαῖς πιωίατε εἲ τείτο ανετίετε νίία ΓαῖοΠες 
νο]εηίε;, ἂἆ 4 απι ΤεΠῃ Πεπιο Ἡοπαίπμπῃ Εαῑε ππαρ!ς 
ΟἨτγβρρο Ιάοπευς. θεά Πουέ (αΐο αἶεραί ΠεπΙίεΙ 

πεπι [ινεγίεγείν αεεε[ε:; ἵτα νἰάετατ Ἠΐς Ἠοιπο 
{µπιπ]α οπι αςειιΓαίίοπε εἰ ν (αΌγετιετε εἰ ἆεππο- 
Ἡτί Οοπίιετμάίπεπα, (παηζαπι φμἰάεπι ροτιῖε; ἰά- 
αυε (εβοπίως αἱ επ ρα ἀϊςαηε, ᾳαληάο ἆε ῥ/ζι- 
ἄογιεπο {ει πιεηεῖεηῖε «οπίτα εαπι ἀρμλπε. Εί- 
επῖπι, απιίοε, εὐηπέχαα φιιοᾷ Πέ εκ οβῥοβές ἄϊοετε 
ποη ῥγοπήε Γαὐ[ωσι ε[[ε: τατ[απιαωε ἈάΒτπηατε φισ[- 
4άπι γαΕοεΠαί{οπες φιιάγ αά[ωπία Ὅεγα {14, εί 
ἀμδίις υεγίν είαπα ῥ0ΥΥΟ εὐπεγαγίαΣ εὐπε]ηρήες ῥα-- 

νοΙ,. 1Υ. εέ 
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ποίαν ἔφνοιαν Ἀποδείξεως, Ἡ να «πίρεως σὲ ἀνατεέπει «οεόληψν: Τὸν 
μδό γε πολύποδα «ασ τὰς πλεκτώνας αὐτῷ «Ἀρίθιορώσκεν ὥρα χει- 
μῶνος ἡ δὲ Χρυήππη ααλεκπκὴ τὸ κωριώπω µέρη χοὶ τὰς δρχὰς 
αὐτῆς αναιροῦσω χοαὶ «φρωώήεσα, να τν ἄλλων ὀνοιῶν Ἀπολέλοιπεν 
ὠνύποο: οὐ 3 οἷόν τε δίπε ὃ τὰ ἐποικοδομθμῆμα, μὴ βέθαια κεϊῶ: 

καὶ πάγια, τό «φούτων μὴ µβρόντων, Ἀπορίας δὲ καὶ Τεροχὰς ἐχόντων 
τηλικούα:. ᾽Αλλ ὥσσερ οἱ σσηλὸν ἢ χονιορτὸν αι τῷ σώματος έχοντες, 

τὸν ἀγόμημον αὐτὴν κοὶ «φθθσαναχρωννύμΆμον, οὗ κὠῖν δλλὰ «θοσ- 
θάλλεμ τὸ τραχιύον δοκοῦσω ὅτως ἔνοι τὴς Αχαδημαϊκοὺς αἰπιώνται, 
καὶ νοµίζουσι τὸ αἰτίας «παρέχει ὧν ἀναπεπλησμένους Ἀποδεμωύουσι 
αὐτάς. ᾿Ἐπὲι πάς }ε χομαὰς ὀφνοίας νε μᾶλλον Ἀ[ασεέφηση: Εὰ δὲ 
(8λει, τὸ χφτηγοθν ἐκενων ἀφέντες, ὑπὲρ ὧν ἐγκφλῦῆσν ἡμῖν, Σπο- 
λογησόᾶθα. .Η ᾿ ι ες 

Υ.. «ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Ἐφω μοι δυκῶ τήµερον, ὦ Διαδυύμλμε, «εομίλος 
τις ἄνθρωπος γεγονέναι κοὶ παντοδωπός ἄεπ μΏὸ }ὸ Ἀπολογίας δεόμημος 
«βσήειν ταπεμὸς ὁ τεθορυηµΆῤος νιῷ δὲ µετασάλλομα! «οεὺς Ὁ' κὠτ- 

ἡγορίαν, καὶ βὔλομαι Ἀπολαῦσαι τῆς ἁμιώης, ἐλεγχομλῤες εἰ ζαυτὸν 
τὰς ἄνδοας ο)ιδὼν τά «δα τὰς ὀωνοίας καὶ τὰς «φοθλλήψεις τὰς κοινοὶς 

δ, οἷόν τε] Ρίο Τ. Υ. Χγ]. νετίο, Με. Αποῃ. Κεϊῆς, Ὑ]σο, οὕογται. 
ϱ. πάγια] 8ὶς ἙΒ. Ε. Ἐκεπιρ]. ΤωτπεῬ. Απο. Ὑμ]ρδο, πάλαι. 

Ἅ. ἔνιοι] Ἱμερο, ἐκεῖνοι. {εἶ]. Φἱοἱοί. 

1. τᾶς γε] Βίο Αποπ. Ἐεϊκ. Ὑι]ρο, τας τε. 
8. τῷ παα] 1.ερεπάιτη τὸ παρὰ, οππα Ῥείῆς, ὃν τη δὴ [8 

δεγε ύεγάς, 4Μλπιπε ἀεπιοπβταϊοπί ἸΝοείοπεπι, 
αυξ αιαπι ΠάεΙ ποη Ἰηνετεῖε ΡΒια[απιείοπεπα ἳ Ῥο- 
ἵγραπι αἶαπε Ἠγετηε [αα γοτατε αεεῖαδυ]α: (ΟΕτγί- 
ἱρρῖ αυἴεπι Γα]εξίολ ροιπιας ρατίες ας ΡΤΙΠ- 
εἴρία [ια {ο]]εης αἴααε αππρυίαης;, «ματ {απάεπι 
ααπι ἸἈΝοεείαπι ποιπ {εοίε {α]πταῖς [μρεξταπι ὃ 
ἣοπ επἶπι ροβαπε αυα: Παρεγβτυιυπέιγ σοπβῖατε, 
Πιπάαπηεηεῖς Ίαπα ργ]άεπι ποπ [αρμβεπερας; Πες 
ῖς ρτῖπια εος ἀωδίτατιοπίρις εξ εαπιυ]εῖοιας εχαρ- 
ἔαηέατ. . θεά αιεπιαάπιοάμπα αἱ Ἱαέαπι αυέ ριυ]- 
γετεπι ἵη οοτροσῖ [ΠαρεΓβοίε Ἠοδεπε, (λησεπίεπα 
Τρίο εί «οτρι5 «οπ{εΓεηίεπι, ΏΘΠ ΊπΟΥετε, {εὰ αἁ]ῖ-- 
οετε τά αμοά εκαΐρετεί ριίαπί; Πο ΗΕ Αοκάεπιῖ- 

ος ει]ραΠΒί, ριίαηίᾳιε ϱο5 οαυ/ας ργαβετε νε]αεῖ 
{οτάῖαπι, αιίδις 1ρίο ορρ]είος εΠε οεπάιπε, 
Ναπα υττῖ (ωπάεπι Ὁοπιπιμπες ἸΝοείοπεν ππαρὶς 
Ρετνετίαπε ὃ Θἱ νετο Ρίασεί, οπι{α Π]οταπα αοςιἰ-- 
{αήοπε, εα ἀείεπάεπιας αάσρ ποδίς γ1ίο γεγεμηέ, 

ΠΠ. Τ,ΑΜΡΕΙΑς. Έρο πι]Πὶ νίάεοτ, ΓὨἱαάι-- 
πΠεΠε, Ἠοάίε γατίας αωϊάαπι εἰ γετία]ς Ἠοπιο 
{αξχα. ἸΜοάο ἀείεπῃοπε ἀε[ιάεταπς αΠίπιο ἆε- 
πιΠο εἰ ἑτερῖάε αἆ {ε αεοεἀεδαπι: πηµπς αἆ αοσι.- 
{αΠοπεπα πιο «οπνοτίο, νο]οαιε α]είοπε ρετίτα, 
ἀαπι «05 {ρεζχαῦο εοην]έτος ε]αίάεπι ογἰπ]πἰ ΡΗΙ-- 
Ἰοίορβαπά! αἀάνετ[ας Νοείοπες Οοπιπιαπες; α φυ-- 
Όμ5 ἔππιεη 1ρᾷ {ααπι ἀοθτίπαπι ἆμςετε νιάεητατ, 

1ούο 



ο ο ο ο ο ο μοι «δω ΙΡ ΕΛΜΕ ων σα σσ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ. 919 

Φιλοσοφᾶν, ἀφ ὧν µάλιρα Ὦ αἄρεσν, ὥσσερ ὀπι τἴ ἀνα  δοχοῦσι, καὶ 

μόνίω ὁμολογέν τῇ Φύσ λέγεση. 
«ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Αρα οω οὖτι τὸ κριὼ «Φρῶτι καὶ «φῬίδόητα [α- 

Φέον, α δὶ «ζάδοξα καὶ αὐτοὶ, μετ εὐχολίας δεχόμο]οι τὸ ἀτοπίαν, 
ἐπονομαζωσιν, τὴς µόνης βασιλέί, καὶ µόνης πλεσίης, καὶ χαλὲς αὐτύ, 

κὶ πολίᾶ, καὶ Φχασὼς µόνε». ᾿Ἡ ζαυὴ μθὸ εἰς τὼ Ἡν ἑωλων καὶ Ψυχεῶν 
ἀγορὼν βάλει παρῶμὸμ ὀν δὲ τοῖς ὡς ἔνι µάλισι «οςωγματικοῖς καὶ μᾶ 
σπουδῆς λεγομλῤοις «οοιήσωμεδα τὸ λόγε τὸν ὀξετισωόν: 
ὉΗΛΑΜΠΡΙΑΣ. Ἐμοὶ γοιῷ ἴθιον ἅτως αἴν }ὸ «οθὺς ὀπεῖνα λνομῆῤων 

ἐλέγχων τής σὅχ. Ίδη α/απλεώς ου ; 
ΑΝ δ τ. 2/ ὃ /  ἃ ο . / κ τλ 

. ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Ἠοη τοίνκω αὐτὸ τΏτο σκοπει «Όβοτον, εἰ κ 
7 

ο τὰς χοθάς ὅοι ὀννοίας, ὁμολογεν τῇ Φύσὲ τὰς τὰ κἩ «φύσιν ἀδιάφορα 
νομίζοίᾶ,, ὴ) µήτε ὑγείαν, μήτε εὐεξίαν, µήτε κάλλος, µήτ᾽ ἰὸ ἡγε- 
μβύας αἱρετὸ, μηδὲ ὠφέλιμα, μηδὲ λυσπτελῆ, μηδὲ συμπληρωτπκὸ τῆς 
κν Φύσν τελειότητο μήτε πἰνανία, Φόυκτὼ καὶ λαβδερὸὺ, «οἠρώσές, 

᾽ἀλγηδόνας, αἴαη, νόσας ὧν αὐτοὶ λέγουσι «οεὺς ἃ Ὦ λλλοτειοιῶ, «πθὺς 
ἃ δὲ οἰκειοιῶῦ ἡμᾶς Ἱ Φύσι' εὖ µάλα κ τούτα «δὸ τὼ κοιίιὸ ἔννοιαν 
όντος, οἰκειοκῦ «πθὺς τὰ μὴ συμφέροντα, μηδὲ ἀγοὸ Ἡ Φύσιν, κ) Ἄλλο- 

Α. ϱ. ὧνα Ἡ δυκοῦσι] 8ἱο Ητὶ {οτ{ρε εί οὐ 11. ἣαπι ππετε βαηί οοπ]εξίατα Τ. Ψ. Αποπ. Πος Ίοοο ποξαίαπῃ εχΠῖ- 
Ῥεηίε ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων νε] αἀναποδεντων, εὐδυκιμεῖν δοκοῦσι. Ἐεἴ[κῖτιβ, ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀνώγειν δοκοῦσι. Τ αἰῖα 
πηυ]ία απῖς οοπ]ἱοίαξ, εξ 1ρίε (επῖανϊ οοπιρ]ατα: Ἡοταπα ρτοραδ!]ῖαΦ αἆπις οείετῖθ οεΠ{ΕΟ, ὥσπερ ἔπιγεν- 
ο. μα 
ων δοκοῦσι. 

Ἑ. 3. τοὺς μόνους βασιλεῖε] Ε νείας Ιεᾶῖο Β. Ε. Α]ά, Βαΐ. Χγ]. Ὑπ]ρο, τοὺς σοφοὺς μόνους βασιλεῖᾳ, αἰιοά 9{ερῃ. 
{απιΠί 4 Τ,εοπῖς. ΒοἩοίί, Αποπ. Τυτπες. 

ελππαμε ἵτ Ἱπίίέμετε Ἡέ εαπι {[οἶαπι εχ τε]ηιῖς 
4εξτῖς ουπι Νατυτα οοπ{εηεῖτε ἀῑςαπε. 

Ώιαπρυμενύς. Απ ειρο ρτίπιαπι οοπιπηηία 
π]α ει εε]ευταία ασστεάϊ Ἰδεε, αιαξ Γρ αὐ[ατάϊέαεὶ 
Ίενῖας ΠοππεΏ ἵπιροπεπίες Βαγαάσκα, Ἠος εβ αἆ- 
πιταὈί]α, εί οοΠΙΓΑ ορἰΠίοπεπ, αρρε]]απε } εοδ 
ἅπρμαπι, αυἱ 15 {Οἱ τεσες, {οἱ ἀῑνίτες, ρι]ς]μγῖ, 
οἶνες, εε ]μάϊςες {απε. Αιζ Πΐς ἵη {οταπι οδ/ο]είο- 
ταπα εἰ Εἱριάογαπα ἁῑπιϊᾳς, 1η πιαχίπιε ΦιαΠέωπη 
Πετί ροίεβ {εγῖῖς; εί οαπι ἱπάυβτία αὓ ἱς ἁμριεαεῖς 
ἀοδξιτίπαπα εοζαπῃ εκαπιιπαθίπαις ὃ 

ΤΑΜΡΕΙΑς. 1ρίε αιϊάεπι πος πηα]ο. Ομῖς επίπα 
πο ]απι Ρ]επις εί ατρυππεηίοτιπα αμίθις 1]]α τε- 
{εΙυπτω ὃ 

17. Ὠιταπυμενύς. Τά εΓρο ΡΓΙΠΊΙΠΙ ΡεΓρεη- 
ἆᾳ, απ {εοιπάαπαι Ὁοπιπιάπες Νοξίας Πέ, πε οπι 
ἹΝαέυτα «οπ{επέίτε ροβηί Ἡ, αἱ τε αμα; {εοµ- 
ἆαπι Ναέαταπα {απέ οεη/{εηέ το αα(άαπι ἱπάβετεῃ-- 
τες; εί πεφιε {απίθίεπι, πεαὰε Πτπιαπι ΟοΓροΓί5 
οοπ/{ΕΙεμ{ίοπεπα, πεαιε ρα]ομγιειάίπεπα, Πεσις Το-- 
Ῥαγ ριίαᾳπε εχρείιεπάα, οοπιπποάα, υτϊ]α, εε αἆ 
οοπιρ]επάαπι ας ἸΝαίιτα «οωγεηίί ρεΓ[εδίοπεπι 
{αοιεηεῖα εΠε; πεφιε τυτίαπα {ασιεπάα εἰ ἁαπιποία 
εΠε, πιιεϊ]αεῖοπες, ἀοΐογες, ἀε[ογπαϊζαίες, ΠΙΟΙΡΟΣ: 
αµοταπι, μέ {ρΠ ἀϊουηε, 1115 ΊΝαεατα πος οοποῖ]ῖαῖ, 
2ῦ Π]ς αὈα]ιεπαί. Όιοά ἱρίαπι ποπ ππεά[οςτῖζος 
Οοπιπιυπίδις τερµσηαί Νοειεῖς; {οι[ῖοεί α Ναεατα 
ηος «οπο]]ατί 1ἱδ µ πες Όοημα Πιπέ πεφαε υςῖ- 

Ε{2 
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τθιομὺ «οεὸς τὸ μὴ χαχὰ, μηδὲ βλάή]οτα κο ὁ μεῖζόν δη, οἰκειοιῷ Ὁ 
ο) τοσᾶτο, χοὶ Ἀλλοτριομῦ, ὧςε τό μὴ μὴ τυγχάνοᾶ,, τοῖς δὲ «ἴρι- 

πιβονᾶς, εὐλόφως οἶξαγὼ τὰ ἕῃν ἑαυτᾶς, καὶ τὸν [8ίου Ἀπολέγεῷα/. 
Ε. Νομίζω δὲ ἐγὼ κἀκξνα «δὰ Ὁ έννοιαν λέγεῷ αι, τὸ τὰὼ μὸ 

Φύσν αὐτὼ ἀδιάφορον ), τὸ δὲ τῇ «Φύσὶ ὁμολογῶν ἀγοιθὺν µέτεσν. 
Οὐδὲ 39 τὰ νόµῳ χφταχολη)εὺ, 6ὐδὲ τῷ λόγω πεδεῷαι απουδαῖον, εἰ 
μὴ σπουδαῖος εἴη καὶ ἀεῖος ὁ νόμος κοὶ ὁ λόγος. Καὶ τῶτο μὸῥ ἔλατ]ον 
Εἰ δὲ, ὡς Χεύπππος ὂν τῷ «Ὠβότῳ Περὶ τᾶ Προτεεπεῶ αι έγραφε, 
ὁ ὁν τὸ κ Ἀρετὺ [ιοιῶ µόνον δι τὸ εὐδαιμόνως, αἴό ἄλλων, Φιῶν, 
ὁ Φδδὲν ὄντων «θὺς ἡμᾶς, ΦΘδδὲ εἰς τῶτο σιωεργομώτων” οὐ µόνον οὔχ 

έν αδιάφορος ἡ Φύσις, λλ οὐνόητος (ὁ Ἀπόπληκτος, οἰκειᾶσα, ἡμᾶς σος 

τὸ μηδὲν «θὸς ἡμᾶς ἀνόητοι δὲ καὶ ἡμεῖς, εὐδαιμονίαν ἡγέμ 
Φφύσἀ ὁμολογέν ἀγόη σσεὺς τὸ μηδὲν σωωεργομάτα σος 
Καΐτοι ἤ μάλλόν δι αν τὸ χορίιὸ έ ναν ἡ φλας τὸ αἱρετὸ σοὺς 

τὸ ὠφελίμως, ὅτω το κ’ Φύσν, ατὸς τὸ ἕνν κ) Φύσν; Οἱ δὲ οὐχ. ἅτω 
λέγασν λλλὰ τὸ ἕν κατὰ Φύσν, τέλος ος ως. τὸ χαοτὰ θέον 

ἀδιάφοροι Ξἱ) νοµίζουσω. 

σ. Οὐχ Ἱτο δὲ πούτι παρὰ τὶὼ λὸὁ ὅοι, τὸ έννοιω 

ΤΝ Ἡ μέτεσιν] μέγισον εοττϊσεπάωπι, αἱ νιάεταπί Τατπεῦ. Ἅλιά, Χγ]. Μεγ. Εεϊῆς. 
Ὦ. ό. τῷ νόµω----τῷ λόγω] Ἱμερεπάιπα οἼπῃ Μεῖ, τὸ νόµω---τὸ λόγω. 

κατακολουθεῖ». 

Ῥοττο Εεϊῆς. Ρτοδαδί]ῖες αάάῑί ώρεῖον Ροᾷ 

Ε. 6. τί μᾶλλόν ἔσι-----ὖ καθάώπερ] δ]ο Β. Ύν]ρο, τί “μᾶλλον Ἠτ----εἓ καδάπερ----. 
Ε.. ό.τα  αἱρετα] Ἐογίε τὰ ὠφέλιμα εἶναν αἱρετία πρὸς τὸ ωὠφελίμως, οὕτω----. 

ἥα, εί αραλεπατί αἳ Βὶ5 ασε πεαιε πηα]α [αηέ πε- 
αυις ἁλπιποία» εί, αμοά πηα]ς ελ, εο μίαιε «οΠ- 
εἰΙατῖ εί αβα[[οηατί, πε . Ί]α που αάἱρισαητας, 
αυέ ἵπ Ἆος Ιποϊάαηί, Όοπα «μπι Γαίίοπε γΙίαπα ἆε- 
τείεπεατ, εκ ελαιε {είε εἆιςληῖ. 

Υ. Ἐταπι πος ατδίέγος οοηπίτα Ὁοππππιιπες Νο- 
εμας οὗ φ ἀῑξταπα, ἱρίπι Ναίυταπα εῃε ΙπάΙβε- 
τεηίεπη, {άπηπααπα ομΐοπα Όοπαπα εῃε οαπι Ναϊιτα 
εοπ{επεῖτε. ΊΝαπι πεαιε Ἱερὶ ουίεπιρετατε, πε(ε 
ταίίοπεπα {εφυί, τεέχαπι ε{ξ, ηΙΠ πέτασααε τοξῖα {ί 
εί {ο{α, Αίάιε ος αιϊάσαι Ἱεγίας εβ. βΡἱ νετον 
υξ Ἠτγάρρις {η Ρτίπιο Ώο Ἐχμοτίαίοπε {οπῖρβε, 
/εεμπά μη /οἱαι υἱγέμέεσι ᾖέεοί ΓεεΙ εν υέσεγεν }εὐ[-- 
φις, υί 1ρίε αἷε, Π{βΗ] αά πο ῥεγΕπεπέέδς, πεφε 

αά[ωππεπίωτη αἲἲ [εἱἱεΙίαίεη αά[εγεπέίδις ; ΠΟΠ πιοἆο 
ἱπάιβετεης Ίαπι ετῖτ Ἰαέωτα, {εἆ αίμα εἴῖαπι εξ 
Παρίάα, αμα; πος τες αἆ πο πΙΒΙ] ρεγεπεπεῖδις 
οοπεῖ]ῖεε; {α]εῖ εείαπι πο, αἱ {Ρε]οίεατεπι ἀε[- 

ο πίαπηις οπλο πια ουσ Ἰαέυτα, ἁασοεπίε πο αά 
εα, ασ: ηΙΠΙ] αἆ Ὀεαειίαίεπι οοπἀμσουπέ. Ἐπίπινετο 
αυἷά πιαρῖς Ροζε[ξ οοπρτετε Οοπιπιμπίδυς ἨΝοιῖ- 
Πἶδ, «παπα, μέ εχρείεπάΐς τεῦας αἆ αΗτετ νίνεῃ-- 
ἆαπι ἀπείπλατ, {ο αμα Νατωτα {απί οοπνεπίεπίία, 
α Βί πον αἆ νἰγεπάωπι {εοιπάωπι Ναεαταπα ἆμςί ἳ 
Ρίοἶοί αυίεπι ποπ Πο Ἰοᾳυμπέας» {εὰ οπι ῥτο [πε 
Ρο[αεγῖπέ υωεγε {εεπάση Ναίωγαπαε, εα οΎὐα {πε 
(εειπάωπα ἈΝαέυταπι, ἱπάιβετεηεῖα εβε ΒαευυπεΕ. 

ΥΙ. Νοπ πιῖπις τεραρφπαί Οοπππυηίρις Ίος 
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- 
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κ. 2 : 1 3 ο ΦΥ }/ 5/ 3 

κοὶ «φρόνμον ἄνδια «εὸς τὸ ἴσω τἥν ἀγαφῶν μὴ οῆσης ἔχεω, ὸλλὰ 
τὸ μὴν ὀν μηδδὶ λόγῳ Ἠλεῶ αμ, αἴί δὲ ἔνεχαι πᾶν ὁποιῷ ἂν ὑπσομέῖναι 

ο ῳ λ / / 9 ΔΝ 

κοὶ πα)εν, μηδὲν λλήλων µικρότητι κοὶ µεγέ Ἀἱαφερόντων {αυτ δὲ 

λέγουσν αὐτοί {ωτὸ τὸ σωφρόνως δυΦανατῶσαν Ἀποτρίψαῶαι πδεσ- 
ε ) ο 2 ο  οἳ κ ρα 

θύπν ὁμοίως 39 ὠμφότεροι χατοεοῦσῳ. ᾽Αλλὰ δ ὀκξνα Ὦ ὡς λαμ- 

προὶ καὶ μεγάλα, κἂν Ἀποανοιεν οὖλι τούτοις δὲ σεµνιώειν ἑαυτὸν αἰσ- 
χμώη ὃ γέλως. Λέγά δὲ καὶ Χρύσππος ὂν τῷ Περλ τᾶ Διὸς συγίράµ.- 

Ν / λ .ν «ς ννν κ. ν΄. / 
ματι, κοὶ τῷ τβίτω ΤΠερὶ Θεῶν, ψνχρὸν ) χο] ατοπον κ; ὀλλότβκον, 
ες λ ω 3 ου δαι / ΕΠ ου «/ / 

τὰ τοιαώτα τν ἂπ' δρετῆς συµαμόντων ἐπαμέη, ὅτ δηγμα µύας 

ὅ ἀνορείως Ὑσέμευε, κο δυΦωατώσης γραὸς ἀπέαετο σωφρόνως. Αρ 
.» 2 ὰ 2 / 2 ου 

ἆωυ αδὰ  κρηἰὸ ΦιλοσοφΏσο ἔννοιαν, ἂς αἰαιύοται «θοξὴς ἐπανεν, 
ε ο ” ν ς Ἀ ω 2 

μηδὲν τώτων χάλλιον ὁμολογαώτες; σΏ 9 αἱρετον, ἢ πῶς Ἀποδεκτῷν, 
ὰ / ᾿ ο” / / ο, / 3 λ Ν λ 2 . 

ὁ µήτε ἐπαιωέν µήτε 9αυμόζεν ἀξιόν Όση, ὃλλα χα! τὰς ἐπαινοκῦτας 
ἡ Φαυμάζονᾶς, ἀτόπες καὶ ψΨυχροὺς νοµίζηση : 

ο ἕν  Ἔπ δὲ μᾶλλον οἴμω, Φανέτα] σοι «δοι τὺ κουἰὼ έννοιαν, εἰ 

αἴ µεγίσων ἀγα)ών ὁ Φρόνιµος, μήτε Ἀπόντων, μήτε εἰ παρεισν ὠα, 
Ισ κ . ν 2 λ ο Ν 

Φρονπζων, ὃλλ' οἷός ὅδιν ὂν τοῖς ἀθιαφόροις κο τῇ «δι ζαῦτα «απ9ςγ- 
/ νΝω / - Α Ἀ / 2/ / Ν ο 

µατείᾳ ὶ οἰκονομίᾳ, τοῖτος ἂν κἂν τότοιο εἴη. Πάντες }ὸ δήπε)εν 

Ε.6. ταυτὸ] δῖο Β. Ε, Ὑπ]σο, τούτῳ. Οείεταπι, εχεῖάἰε αἰέετατη οοπηραταίηπι, απο νατίε εχρ]επὲ Αππίοξ. εκ 
ῦυσπεῥρο, Χγ]. Με.. Βεϊῆκ, πες ορι8 Ἠϊο τείεττε. ΜΠΙΗΙ ρτοῦαΡί]ε νἱάείας, Ῥϊθ σωφρόνως Ῥοβίατη βαϊῇς, 
Ἱία Ρετ Πὐτατιϊ Ἱποοραπ{Ιαπη πιεάῖα γετρα οπι]ῇα, {εφπεπ{Ιβιτηα Ί]]α Ἱασυιπατυπι σαυῇα: υἱ νείως ]ος- 
Πο Ἠσεο {αετῖῖ, ταντὸ γοῦν τὸ σωφρύνως ἔχειν ἐν τοῖς µεγίγοι ῥήέον αὐτοῖς τῷ σωφρόνως δυδανα]ῶσαν ἀποτρίψασ- 
ὃαι πρισούτω. Ὑἱὰ, Ρ. 1935, Ε. {εαι.. 

Νουεεῖς, μπα πηεηΗἠς ΔΟΥΙΙΠΕΙ εΊζα ὄοπα «εφμα]ία υγέμές ε[]εέία ἠαμάαγε, φμο πηγες ΊποΥη [ογ11εΥ 
ποπ «οφμα({{εγ ε[[ε αἰ[εζωπ: [κά αἰία πλ] ῥγεεὶ 
/άίσαγεν αίογκι ργαξἰα φωσυές {οἱ γα {ΗΥΗΗ, Φά-- 
{ην ὲς {Π1εΥ ἔβ[α ὀοπα Π{ΡΙ/ πιασπΙ{μάίπὲς ῥαγυίία- 
{/[υε εσµ[α ἐπίέβε; ΝΙΠΙΙ ααέεπι Ιπίετ Ῥοπα Ιπέετ- 
εΠε, 1ρα ἀϊειπτ. Έχρο είίαπι ϊρίις ἀῑσεπάωπι εί, 
Ιάεπῃ εΠε {επιρεγαηΐετ {ε Ρετετε ἵπ πιαχἰπιῖς τεῦις, 
αἴαιμε {επιρεΓαηίεΓ α γείυ]α {είε αθείπετε Ίαχπα ππο- 
πθυηπάα ; υἰτοθίφιε επῖπι οββοίαπι {επιρεγαπεία 
Ργαβατὶ. δεὰ ρτορίετ που υξ {ρ]επάϊάυπι εί πιασ- 
Ώμπῃ νε] πιοτίεπι εΠε ορρείεπάαπι; ἆε 1]]ο ]αάχατε 
{ε, (ατρε ε[ε εί τάϊευ]ωπι. Βοτδίε εεῖαπα ΟἨτγ{ρ- 
Ρυς ἵπ οοπιππεηίατίο Τε Ἰονε, εἰ Ότο Ώε Ὠ]ῖς {ετ- 
πο, /1ξίάιση ε[ε, αὐ[γάμτο, εἰ ἴποίεπε ῥη[βηοϊ 

βεγέμεγέέ, φπρά εω/ε [ αὐ/1ιεγὴέ α 10γΙῥΗάα υε- 
Ἠμ]α. Άοηπε ε{ρο εοπίτα (οπιπάπεπη ΡΠΙ]οίορβαῃ- 
εατ ΝΜοεείαπα, ἆμπα ΠΙΕΙ] ρυ]οΏγίας {αίεπέιτ ε[ῖςε ὶς 
Ἀδοπίδι5, ας Ιαιιάατε Τρίο ριάεεὶ Ου] επίπι εχ- 
Ρεϊεπάωπι, αἱ ρτοδαπάωπα Πΐ, αιιοά πεαιε Ἰαμάς 
πεσυε αἀπιίτατίοπε ἀϊρηιπα ε{ε, φαοά αἱ Ἰαμάεί νε] 
αἀπι]γείωτ, ΡΓΟ Ἱπερίο εί {π]σὶάο Παδεσειτ ὃ 

ΥΠ. Απιριυς νετο, Πὶ {α]1ος, ΕἰΡί οοηπίτα Όοπι- 
ππαηεπι Ὥος γ]ἀερίεαγ Νοεείαια, ῥΥ ιά, πεφιο 
ῥΓα/[εΠΗίαπι πεφμε αδ[οπιίαι ΠπΙΧΙΠΙΟΥΙΠ ΦΟΠΟΥΙΗΥΙ 
ογ εί]: {εὰ ααα]ῖφ εβε ἵη τεδις ΙπάΙβετεπείΡρις, 
εαγΙπ]αιε {ταζχαίίοπε ει ἀρεπίαίῖοπε, (αίεπι εἰῖ- 
ατα Ἠὶς εΠε, ἸΙπιίτυπα επίπι οΠΊΏες 



Φος : Πλ λοουυτσῬροκτὌὈώ) η ὁ 

Εὐρυέδους ὅσοι καρπὸν ἐδόμεθω χν9ονὸς, 

οὗ μΏῥ καὶ παρόντος ὄνηός ὅδι, κο μὴ παρόντος ὥασερ ἔνδεια καὶ ὄρεξιο, 
αἱρετὸν ὁ ἀγαδὺν χοὺ ὠφέλιμον νοᾶμημ ἐφ ᾧ δὲ Φδδὶν ἂν πο «δαγ- 
µατόύσαωτο, μὴ παιδιᾶς ἕνεκεν μηδὲ ῥᾳφώνης, τᾶτο διάφορο. ᾿Αλλῳ 
ὸ θόδεὶ τῇ Φφιλοπόν τὸν κεόσπουδο αφορίζομΏυ ὂν τοῖς ἔρηοις ὄντα ο 
πολλάκις, ἢ τῷ τὸν τὮ εἰς ἀνωφελῆ πονὲῖν κ) ἀδιαφόρως, τὸν δὲ ἔνεχο, τε- 
Ἡν συμφερόντων καὶ λυστελῶν. ᾿Αλλ οὗτοί γε τοιανήω. Ὁ 9 σοφὺς 
αὐτοῖς κοὶ «Ῥρόνιμος ὀν. πολλάϊς χοζαλήψεα καὶ µνήµαις χαταλήψνεῶν 
φεγονὼς, ὀλίας «οξὺς αὐτὸν ἡγεῖται, Ὑ τε ἄλλων οὐ τοεφρονπκὼς, 6ὅδὲ 
έλατ]ον ἐχὰν 6ὐδὲ πλέον οἴεται, μνηµονεύων ὅτι πέρυσι χοτάληψω ἔλαδε, 
π]αρνυμ]ῤε Δίωνος, ἡ σφαιράζοντος Θέωνος. Καΐτοι πᾶσα χοπάληψες ὂν 

τῷ σοφᾳ) }ὶ µνήµη τὸ ἀσφαλὲς ἔχησω καὶ βέραιω, εὐφύς ζδιν οισήμη, 
καὶ ἀγαθὸν µέα κὶ µέγχου. ᾿Α οὗω ὁμοίως ὑγείας οπιλιπάσης, αἰῶη- Ὁ 

Τηθή Χοικόντος, ἐσίας Ἀπολλυμλῤης, αφρόνησός ὅδα, καὶ «πθὺς αὐτὸν Θὐδὲν 
ἡγούμᾶρος τάτων ὁ σοφός; - Ἡ νοσῶν μλὸ ἰατροῖς τελᾶ μιῶὰς, χεη- 
ἅ µάπων δὲ ἔνεχα, «πθὺς Λεύκωνα πλὲ 7 ὂν Ῥοσπόρω δωάσην, καὶ «θὺς 

ὁ Ἰνδωφυρσν Ἀποδημεϊ Ὑ. Σκύθίω: ὥς Φησ Χρύσιππος, Ἱ δὲ αἰδή- 

Β.ό. Εὐρυέδους----ἐδόμεδα] Ας ]οοῖς Ἰάεπι ἀῑέαπι ππεπιοταίας, εὐρυόδου Υ΄-ανώμεδα. γιά, Απιπιαάγετα, αἆ 

.47ο9, ὮὉ. | 
Β.ο. μὰ ών Νοπ ορια» εβ οοττίρετε εἶ μὴ π. ΤΑΊΟΠΕΠΗ Υετίεπἆο βρπϊβσανίπιμρ. 
Ο. {, τοῦ Φιλοπόνον] τοῦ αἀάϊίαπι εχ Β. Β. 
ο... αδιαφόρως] ἀδιάφορα Με. 

Ο. 7. Δίωνος] δὶς Β. Ε. Μετ. Ὑμ]ρο, δὲ Δίωνος. 
ο σφαιρίζοντος] Βίς Β. Ε.. Χγ]. Ὑυ]ρο, σφυρίζοντος. 

Ὦ. 4. Λεύκωνα] Βὶο Β. Ε,, Βαΐ. γ]. Υ]ρο, Λάκωνα. 

Ωσυπαπε ἴεττοε πΊαπετε γεί(οίπας, 
επ]ας ργα/{εηεῖς {ας ε{ε, εἰ αὐ{επεῖς Ιπάϊρεπεία αί- 
ααε ἀε[βάετίαπι, 1ά εχρείεπάωπι, Ῥοπμπα, αίμε 
αΏ]ε Ἱαάίολπιας; ου]ας τεί ααίεπα ργα(ῖα, ΠΟΠ ]οςί 
αυς ἀε]εξαειοπῖς «αι{[α πὶ] αι{ᾳμαπι αρα:, Ἰά ἵη- 
ἀίβετεῃς. Ίαπι Ἠαιιά αἰία ταῖοπε Ιαρότωπα {μά1ο- 
{απι αὖ εο αἱ Ἱπαπίδις τεῦας Ἱπάιετίαπι ἱπιρεμάΙς 
ἀἰήηρσιήπιις, Ιρίο 4ποφιε Ρ]εγπιαυε τεῦις αΡεΠ- 
ἀἱς οεευραίο, αααπι ααοά Πῖο ἵπ Ππμεῖ]ίοας εἶαῦο- 
ταί εἴ ἱπάιβετεηίετ, Ώ]ς Ρτορίετ α[αιιοά «ΟΙΠΙΠΟ- 
ἆαπα εἴ αεἰΠταίεπι. Φτοὶοί οοηίτα. Ραρίεης επίπα 
{ρᾳς εἰ ργιάεης ἵπ πηω]εῖ πιεπιοΓῖῖ5 εξ «ΟΠΠΡΓΕ- 
Πεπ[οπίθις νετίχη», Ρρθιιᾳς ά {ε {ρεξατε {εηεῖς, 

εείεΓᾶς Ποπ οιΓαί: πεφιε απιρ]μς παϊπιαῄνε αἆ {ε 
τοάίτε ρυῖαί, { τεςοΓάείαΓ παρε {ε α[αι]ά οοπι- 
ΡτελεπάϊΠε, «παπι { πιεπποτία τεγο]ναί /2εγμία[[ε 
12πε”, αι ΊῬεοπεηι βία {ωῇ[ρ. Αι οπιπίς 
Ρετεερίίο ἵπ βαρίεηῖε εί ππεπιογία, ]αάχἱ5 γαάϊοῖδις 
εοηβγπιαία, Εαιῖπι {εἰεηίία, Ῥοπιππαια μπα 
εί πιαχίπααπα εβ. Έπροπε ἰεάεπι [αηίίαεε ἀε[εῖ-- 
επίε, {επίας ἱπβταπιεηίο αφιο Ιαδοταπίε, τε α- 
πι]ῇβα, Ππε οΓα είς, π]λί]αιαε Ἡογαπι αἆ {ε ρετῖῖ- 
ηετε ρυ(αὈῖε Ραρίεηδὲ Αι ροξΐας «ργοίαης Ππεάἰεῖς 
7πγεεάεηα ῥεγ/οζυοέ, βοείκ εοπεβαγαμά εα/α α 
{.εµεοπεύα {δέ Βο/βογαπογαι γερίώην εἰ αἆ [μαα- 
{θγγβρη δε)έβαι ῥεγεργΙπαδΗηγ ὃ υεαϊεΟτγΠρρυς: 



ο ντ ο σον 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ. ασ 

σεών ὅδν ἂς Ἀποθαλὼν, Φδδὲ ἕῆν ὑπομλε: Πώς οἵω ἐχ ὁμολογᾶσι 
«ζὰ τὸς ὀννοίοις Φιλοσοφέώ, οι τοῖς ἀδιαφόροις τοσαῦτι, «πςοιγμωτόυ- 

όμΆροι καὶ απουδώζοντες, ἀγαθῶν δὲ μεγάλων καὶ «παρόντων καὶ μὴ 
«παρόντων, ἀθιαφόρως ἔχοντες 
η. Αλλὼ κἀκένο «ο πὼς χοηὰς ὀρνοίας ὅὰὴν, ἄνθρωπον ντα, μὴ 

χαίρει ὃκ τἴς µεγίων χφκῶν ἐν τοῖς µεγίσοις ἀγοιθοῖς )νόμημον τοῦτο 

δὲ «έπο)εν ὁ τάτων σοῴός. Ἐκ. 3 τῆς ἆκρας χακίας μεταραλὼν εἰς 

τιὺ ὤκραν ρετὼ, καὶ τὸν ἆΦλιώτωτον βίον αἱοφυφὼν ὤμαι, καὶ χτησά - 
μμος τὸν µαχφθιώτατον Θὔδὲν οπίδιλω εἰς Ἱορὼν ἔφεν, 6ὔδὲ ἐπᾗεεν 
αὐτὸν, Θὐδὲ ὀκίνησν ἡ τοσαύτη µεταθολὴ, κοκοδαιµονίας ἀπαλλα λύτα 
καὶ µοχ9ηβίας ἁπάσης, εἰς δὲ αἀσφαλῇ τινα καὶ βεραίαν πιαντέλειαν 
ἀγαδῶν ὀξικόμμω. Ἔπι αἲδὰ 3 ἐνοιάν δη, ἀγα)ῶν μῥ )) µέγεον 
τὸ οἰμετάπίωτον ὂψ ζοεῖς κράσεσι « βέοαιώσσι, μὴ δεῖᾷ-αι δὲ τότα τὸν ἐπ᾽ 
ἄκρον «Ωςκόπίουτα, μηδὲ Φρονήζεν ««δαγυομῆῤη πολλάκις δὲ μηδὲ 
τὸν Φάκτυλον «φεοτέναι, (ωύτης }ε ἕνεκα, τῆς ασφαλείας καὶ [βεοαιότητος, 
ἱὠ τέλειο ἀγαθὸν καὶ µέλα νομίζµσῳ. Οὐ µόνον ὃν ταῦτα λέγασι οἱ 
ἄνδρες, Ῥλλὰ κἀκεῖνα «αεὸς τέτοιο, ὅτι αγαθὸν ὁ χρόνος 6ἐχ αὖξει 
θοσγωόµλμος, λλλὰ κἂν ἀχαρέο τπο ὥρας η) Φρόνιμος, Θδδενὶ σσθὺς 
ὀὐδαιμονίαν Ἀπολειφφήσται τὰ τὸν αἰῶνα χεωμλύε τῇ δρετῇ, καὶ µαχα-- 

Α. 1, τις ὥρας] δἱο Β. Ε. Ὑμ]ρο, τι ὥρας. 

ααδμ{ἆαπα νετο {επ/δις απηΠς, ης νίγετε ἡῤλραν οἴεαίε εί ν]εῖο {ο]αέαπα, ἵπαιε οετίο θέ έμίο οπι- 
ΠηΕρεδίεῖ Ομ ευρο Ιηβεῖας Ίτο ροβιπΕ, {6 οοη- ΄ Πίππη Ῥοποζυπῃ ουπη]ο οοπ(ἱξιέυπι, 6οαιε Ρει- 
ἵτα Ὁοππιμπες Νοείείας ρΙΙ]ο[ορβατί, ΑΠίµΠ1οος- {εζββπιο. ἸΝΜἰπίτια ου Οοπιπιμηί τθρισηαε 
εωρα(ῖοπί εί Ειιά] ἵω τες Ιπάιβετεηίες ουπι «Οη- 
{εγαηί, Ὀοπίς πιασηῖς νε] ρτα/{εηεῖρας νε] αὈ{εηεῖ- 
Ῥι5 εοάεπι ἵῃ πίταπιαιε ραΓίεπι πιοάο. ἱπάϊβετεηίςς 
ππε αά{εέτι ἲ 
ΥΠ. Ἐπίπινετο Ἠος ειίαπι Οοπιπιμπίρης το- 

Ρασπαί Νοεἰεῖς, Ἀοπιο αι Πε, οµἱῃ ΠΟΠ ραμάετο 
{ ε πιαχἰπιῖς πια] ἵη βΙπππια Ῥοπα ρειγεηίας, 
Αα Ίος αςείά[ξ Ρίοίσο αρίεηει. Ναπι ο {ΠΠΙΠΙα 
γεοβεαεε ἵη {απιπηαπα πωμίαεις νἱγίοπι, βπια]αμε 
εἵ πι!{εγγίπια Ηβεγαίυς νίτα, εἰ ῬεαεΠπιαπη αἀερ-- 
{μς, πυ]]απι τα {ε {ετί σαιάϊωπι, ηεαιε αηίπιυπαι 
ε]ω ετἰρ]{ αιῖ πιονοί (ηία πιυ(φείο, οπιπί ἴῃβε]]- 

Νοειεῖαε, Ῥοπογάπα οπΠίἁπαῃ ε[ε πιαχίπιαπω βΓπηϊ-- 
ἴαίεπι (μίαπι αὉ εττοτε ἵπ Ἱαάϊσαπάο εί αάβιππαη-- 
ἆο; ελ νετο ηΙλΙ] ορυς εΠε Ἠαῖς, αιί αἆ {απιπιαπα 
ΡτοίεοετΙέ, πεαε ο«µ{ατε εαπα { 1ρία Ροξίαίέατ, ας 
/αῤε πε ἀἰσίσση φάει ῥογγέσεγε ῥ]ς [ρογΙαέές 
εξ εοπ/αμ εαµ[ία, ο«µαπα Ὀοπιπι Ιπεετίπι Ρεί- 
{εξχαπα εἴ πιαρηυπα Τρα οεπίεη. ΊΆεαιε [ας 
{οἶαπι Θιοῖοί ἀϊομπε, {εἆ ος ΡΓβΕίεΓΕΑ, {εηβογίς 
ἄεζε[Ίοπε ῥοπΙΟ1 ποπ αμρεγί: αι [ Φιἠς 107ΠΡΛΙΟ 
ῥογς [αρίεης Πογίέν φµοά αἲ 2ο έαίοηι αἰείπρί ηἱ-- 
ῥὲ]2 ἀείεγίογε εοπάἠ{ίοπο Πωγώήα Φ41Η εµ7η, φ; ῥεΥ 
ο7ΊΠΕΠΙ «ἰαίεπι υ{γ μέρη εομεγ ή, ἔπφμε εα ῥεαίε υἰ-- 



ο94 τα οα να ςοςαι 

βίως ὂν αὐτῇ χαωοιοιώτο. Τατ δὲ ὅτω νεανριῶς οἰπιαυρισάμβροι, 
πάλη, - Θὐδὲν ενω, Φαῶν, . ὀρετῆς ὄφελος ὀλιγοχροία. Τί }ὸ ἂν 
ὅ µέλλοντι ναυαγᾶν όὐφὺς ἢ κχαφτακρημνίζεῶ-αι Φρόνησς οπηῤῥηται: «ή 
ὁ ο ἂν ὁ Δίας ὑπὸ τῇ Ἡραχλέες Ἀποσφενδυνώμβρος, εἰς Ἀρετὼ ὁκ 
ὅ χοχίας µεταράλη: Ταῦτα ὅω οὐ µόνον «Ὅθοὶ τὼς χρινὰς ὀμνοίας ὅὸὶ 
Φιλοσοφοικώτων, Ἀλλα καὶ τὰς ἰδίαρ κυχώντων, εἰ τὸ βροχμὺ χρόνον 
χτήσοῶαι τὸ δρετὼ, ελ Ἀπολεπεῶαι τῆς ἄκροις εὐδαιμονίας ἅμα, 
κο μηδεὸς ὅλως ἄξιον νομίζεα. | | 

3”. Τᾶτο δὲ 6ὔχ ἂν µάλιτα δουμάσαις αὐθῄν, Σλλ) ὅπ, «τῆς δρε- 
« τῆς κοὶ τῆς ὀὐδαιμονίας «οδαγωομλῥης, πολλάκις ἐσ αἰδάνεῶ-αι τὸν 

« κτησάμΆμον οἴοται, α]4λεληλέναι δὲ αὐτὸν ὅτι μικρὼ «φθόδεν ο λιώ- 
6 τος ὢν καὶ ἀφρονέρατος, νιῶ ὁμᾶ «Φρόνιμος καὶ µαχάριος γέγωεν.᾽ 
Οὐ 39 µόνον ἔχοντά τινα τ «φρόνηση, τᾶτο µόνον μὴ Φρονᾶν ὅτ Φρονᾶ, 
μηδὲ γωώσκευ ὅτι τὸ ἀγνοξν αἱαπέφόνλυ, ὀὐτράπελόν ὅδι λλὰ καὶ 
ὅλως εἰπᾶν, τὸ ἀγαθὸν ἀῤῥεπὲς πσοιῦσι καὶ ἀμανρὸν, εἰ μηδὲ αἴῶησιν 

αὐτᾷ οιῖ «δα )ωόμλμο. Φύσὰ 3ὸ ἀνεπαίῷητον οὔχ ἔπ κάτ αὐτής' 
Ἀλλὰ καὶ λέγά Ἀἱαῤῥηδίω Χεύσπππος ὃν τοῖς αἲθὶ Τέλες, « αἰῶητὸν -2)) 
« τὸ ἀγαθο". ὡς δὲ οἴεται, καὶ Ἀποδείχνυσι, Λείπεται τόίιω, ἀθενεία 
καὶ µικρότητι λα Φόύγὰν αὐτὸ τὼ αἴῶησω, ὁπόταν παρὸν ἀγνοῆται καὶ 
[αλανίνη τὰς Εχοίαι. Ἔπι τοίνωω ἄτοπον μλό ὅσι, τὺ τα ἀτεέμας 

Ἑ. 8. γωώσκευ ὅτι τὸ ὠγνοιῦ] Βὶς Ἑ. Ὑμ]ρο, γινώσκει ὅτι ἀγνοεῖν. 

εη, φορά, ῥαμο απίε ή(ογγίπηις εἰ [2ης φιί 
Γΐ(εε, πε [δ11ο [αίεης αμ η. Νοπ 
επίπι 1ά ἁππίαχαί Ἰμάίοταπι εἰ ἀΐσετε, εαπῃ ααἲ 
{αριεηεῖα Πε ργαεάϊεας, πο Ιπίε]]Ισετε {ε {Ἀρετε, εί 
επιετ!Πε εκ Ιπβριεπίεία: {εὰ, αέε υπϊνετίε ἀϊσαπι, 
Ῥοπιαπα ΠΠ Εποῖαπε πιοπιεηπεῖ εξ υΙγίμπι ΕΧΡΕΙΑ. 
επι Ποπαϊπί αοεϊάεπς π]]απα {αἱ {εηίαπα ρτα δεί. 
Ναπι ἆο Ἱρίοταπι {επεεπεία Ῥοπισα [ιαβίε Μαίιγα 

{αι εχεσεγΗ. Ἠαο ΤΠ Πτα ααάαέτετ αά{ενεταηίες 
αὓ αἱέετα ρατίε αἰωηῖ, 111) βῥγοε[[ε υἱγέμίεπι ῥαγυσ 
εὐπέεπίαση {ε7πβογε: φιίά επί, ᾗ /αέέπι ος» 
βετάωγης σπέ ῥγσερηίο, ῥγιάεπά παπεῄ[εαί ὁ 
φωίά { Γ1εβατ αὖ Ἠεγεμίε ἔσπφικαῃ ε [πάα 14 7πάΥε 
Λγο[εξέως ἆξ υ{Η1ο ἵπ υἱγΗΐει ἐγαμ/ί[ε ὃ Πας Ίαπι 
ηοἨ Εληίιπι οοπίτα Ὁοπππιαπες Νοιείας ΡΗΙ]οίο- 
Ρηαηέῖαπι {απέ, [εά [μας εἴίαπι οοπ{[απἀεπεῖαπη : 
ουπῃ ρε εχίσυαπα ἵεπιρας γἱτεωίε ριαάϊέεαπι εῃε 
Ππια] {απππιρπι «φυατε {ΕεΠοίεαίεπι ζεη{ελπί, εί 
τεπῃ πιυ]]ο ἀϊσπαπα ρτετῖο. : 

ΙΧ. ΆΝεαιε ος πιαχίππαπι εοταπι ε{ε, αας ἵπ 
Βτοΐςογαπα ἀοθτῖηπα ροβππέ παῖσα νἱάετί: {[εὰ ααοά 
υἰγΗµίει εἰ δεααίενι ῥγα/επέεηι [αβῤε αὖ εὖ επ ἆα- 
πε πο [επήγέ ορίπαπίατ: πεφπε απιπακυεγίεγε 

{Επι πο [ὐήεγ[ρήέ, ουπι ἵπ ἁμριίαίοπε ἆε 
Έϊπε ἀῑετεῖ νετδῖς ΟἨτγβρρις ἀῑσαί, Άοπωα [2η- 
Πε είτε, Ιάααε εεῖαπι ας {ε ἀεπιοπβτατί Ριξείῖ. 
Κε]σμαπι εί Ιρίεατ, Ιπιδεοϊ]]εατε εὲ εχὶρα]τε 
{αἵ ΠαὈίετίαρετε 1ά {επίµῃ, αμαπάο ρία/{εῃς Ἰαΐεῖ, 
εί ροβιἀεηίες {α]Ἡε. Ῥοττο αιἴεπι αὐ[ατάαπι εβ 
γπαπι, ααἲ ]εγίετ ααξ πιεάϊοσσῖίες αἶρδα {επέαε, 
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᾿λάικῶν κοὺ µέσων αἰδονομΏμίω ὄψιν ὀκφόύγόν τὸ ἐπ᾽ ἆκρον λόυχὸ, καὶ 

πἱὼ τὸ μαλακῶς καὶ ἀνειμλῤως Ἀεεμὰ καζλλαμοάνασαν ἁφίι οἰναιῶη- 

τᾶν εἵδ σφόδρα Ὅερμζ αἁτοπώτερον δὲ, εἴ το τὸ χοινῶς κ Φύσιν, οἷόν 
ὅόιν ὑγεία καὶ οὐεξία, καζιλαμοάνων, τω ὀρετίὼ ἀγνοε «α]αροῦσαν, ἱὼ 

µάλισα κο ἄκρως κὸ «φύσιν εν λενται. Πῶς 9 οὐ αρ τὶιὼ ἐννοιάν 

ὅδη, ὑγείας κὶ νόσα Ἀλ]οιφορὸν καπιλαμθάνευ, καὶ ἀφροσιωύης, δλλὰ 3 

μθὺ ἀπηλλαγμδμίω οἴεῷ αι παρξναι, τὼ δὲ κεκ]ημλῥον ἀγνοῦν ὃτ πάς- 

επ. ᾿Επὲ δὲ ὂκ τῆς ἄχρας «οἘθκοπῆς µεταοάλλησν εἰς εὐδαιμονίαν 

δρετὼ, δυο ανάγκη οίτερον, Ἡ τὼ «σοδοπὶὼ χοκίαν μὴ 8) μηδὲ 

χοχοδοιµονίαν, Ἰ τὼ Σρετὼ τῆς χολίας μὴ πολλὼ «θαλλαάτ]ευ, μηδὲ 

τῆς χοχοδαιµονίας τὶὼ εὐδιμονίαν, λλλαὰ μυιρὸν καὶ ἀνεπαίῷητον 5) 3 
«θὺς τὸ χοχὸ τν ἀγαδῶν αἱοφορών οὐ ὸ ἂν ἑαυτὶς διελαάν)ινον 
ἀντ' ὀμείνων (ωῦτα, έχοντες. 

τά. Ὅπο μῥ ὦω μηδεὸς ὀπσίώαι τά µαγομµθῥων, Ἀλλὰ τσάντα 

ὁμολογᾶν καὶ πένα, ἠέλωσι, “τὸ τὰς «φθθκοπ]ονα, ἀνοῆτης  χοκὰς , 
6 πὸ Φροίµες ὁ ἀγαδοὺς νομδύες αἱφλαν)άνει ἑαυτὴς, τὸ μεγαλίω 
{ αἱαφορὸν τῆς Φρονήσεως «εὸς τὶὼ ἀφεοσιώίω ὑπάρχεῳ”, ἦπε σοι 

δοχοῦσι Ὀαυμασίως ὂν τοῖς δόγµασι Ἡ ὁμολογίαν βεεαιοιὸ; ἔπ δὲ μᾶλ- 

Ἐ. 1. καταλαμβάνει, καὶ ἀφροσύνης) Μεσ. καταλαμβάνει», φρονήσεως δὲ καὶ ἀφροσύνης μὺ καταλαμθάνε». Φϊπηϊ]ιτετ 
Ἐεϊῆς, 

-- 

ποη αΠεαιί «ωά εχίτεπιε αἱθα {απε; ουέ ελέταπι, 
αυὐο πιο]]ίτετ εἴ τεπα]Πε ςα]άα [εππτας, Άαρετε 
αἆ {εηίαπι να]άε «αΙάοτωπι: αὐίατάϊας αυίεπῃ, { 
ους 1ά αιοά εοπιπιμηίτες {εομπάωπι Ναέαγαπα εί 
Ρετεῖρίεπθ, υέ {αΠί [η] εἰ Όοπις οοτροςί5 Παδί- 
{μ5, ἱρποτεί ρια{εηίεπι γἱτίωτεπα, αμα Πί {απι- 
πε εἰ πιαχίππε αἴμητ εΠε {εομπάμπα: ΝαίάΓαπι. 
Ώυο επίπι πιοάο ποπ Πέ «οπίτα ἸΝαίμταπα, {αΠΙ{Α- 
Ώς εί πιοτδί ἁπετίπιεη ρετεῖρῖ, ΠΟΠ Ίέεπι [αρίεηεία» 
ει υ]ασία:, {εὰ {ε Ἠαης [αο]αὌπι ρυίατε αἀε[ε αἆ- 
Ῥας, Ἰ]]απι νετο παξχυπι 1ά ἴρηοτατεὶ Ομοπίαπι 
γετο ε {Ιπιπιο ΡΓοίεέτα ἵπ {ε]ςίέαίεπι εί νἱτεμίεπα 
Πἱ πιωταίῖο, αἰέετωπα Ἠοσυπη Πέ οροστεῖ, μέ γε] Ρ{ο- 

Ὁ. Πεεχις τε νῖιαπα ες Ἱπ{ε]Ιςϊίη Ώοῦ Πε, αμέ ποη 

ΝΟΙ, Υ. 

πιυ]έμπι ἀῑβεί α νἱεο ν]γεως, α πηϊ[εγῖα Ῥεαείέας, 
{εἆ ρἶαπε εχίρυυπι εί {επίαπι εβιρίεη» Π{ Ῥοποτιπα 
 πια]ῖ ἀοτίππεη,. ΌΟυί επῖπι 1ρίο» {αἱἱετει, εΠε 
1ρίος Ἱοτυπῃ Ίοοο ἴ]]α αάερίος } 

Χ. Οιαπάο ἴεδαμε ηΙλΙ] ἄε Ἠϊ ρτο αμ] δις ΡΓο- 
Ρυρηαηῖ «οποεἆετε γο]μηῖ, {εά οιπηία ἵπ οοη{εί]ο 
Ροπιπέε; Έος φή αά υἱγ{έεπα ῥγο[ΙεΓ1 ε/τε /1ἱέου, 
ας υμέο[ος, «μή ῥοπί εί [αβίρηίες ᾖαμί, Άαπε 1ηµία- 
{ἱοπεηι πος αππαἀυεγίετε; ασ ἄμ[εγύπεν ε[ῇε 
{πίΕΥ ώφεςς; εί [αβίεΠΙ{ά1: ποππε Εδῖ γἱάεπέισ 
πιἰγίποε οοπ{εηίαπι {πογαπα {μετὶ ἀεογείογαπι ἑ 
Μι]το πιασίδ εογαπι ἱπςοπήταηεῖαπα 1ρῃ5 ἵη τεῦας 
οὐίεινες, αιαπάο ο7ηπες «φιιαἰέεγ Ππαίοςν π]ι/ζοςν 
{η[άσίες, [21ος ρτοπαηςίαηΐςς, φιί Ποη {έ [αβίζη- 

σε 
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καὶ ἄφρονας τὸς μὴ σοφὺς Ἀποφαίνοτες, ἅτα πάλι τὴς μθὺ αὐθί ὁκ- 
τρέπωντα καὶ βδελύτ]ωνῇ), τὰς δὲ ἀπαντῶντες μηδὲ «Φβσωγοβόύωσι τοῖς 

δὲ χρήματα, πιρεύωσν, δρχὰς ἐγχειρίζωσιν, ἀκδιδῶσι Φυγατέρος. Ταῦτα | 
39 εἰ μθὸ παίζωτες λέγάδι, χο()ἐΘωσαν τὰς ὀφρῦς εἰ δὲ Ἀπὸ ασυδς 
οἱ Φιλοσοφομῶτες, ασᾱ τὶς χομαάς οι ὀννοίας, Ψέγει. μὴ ὁμδίως ιο 
κο] Χοράζεν Ἰάντας οἰνθρώπες, χρηῶα) δὲ τοῖς μδῥ ὧς µετρίοις, τοῖς δὲ 

ὧο κορίρυις καὶ Χεύσιππὸ μὸῥ Ἰὑσβεκπεπλῆχθαι, καταγελᾶν δὲ ἸΑ- 
λεξία” μηδὲ δὲ μάλλον οἴεῶαι μηδὲ Πτ]ω: Ῥλλήλων ἀφοαίνεν τοὺς | 
ἄνδας. “Να Φαόν " λλλὰ ὥσσερ ὁ πῆχυν ἀπέχων ὂν ιλάήη 
« ὀλιφανείας, 6ὐδὶν Πτον Ὀνθετωι πᾶ κοζιδεδυχότος ὀργύας πεζνκο- 
ἁ σίας, ἅτως Φδδὲ οἱ «ὑελάζοντεο Ὑρετῇ, δ μακρὸν. ὄντων ἡτ]όν εἶσιν 
«ἐν χοκία’ καὶ κοδασπ οἱ τυφλοὶ, πυφλοί εἰσ, κὼν ὀλίγο ὕκερον αἶνα- 

ἄ θλέπεν µέλλωση, ὅτως οἱ «θοχόπουτες, ὤχρις οὗ ορετὶὺ ἀναλα- π. 

« θωσιν, ἀγόητοι καὶ µοχθηροὶ λ]αμβνεσω. Ὅπ μθὸ οἷω ὅτε τυφλοῖς 

ἐοίχασι οἱ «πεοχόπίοντες, ὃλλαὰ ἡτ]ον ὀξυδορκοῦση, τε πνιγοµᾶῤοις, ὁλλαὰ 

νηχοµθῤοις, καὶ ὔτα πλησίον λιμλῤος, αὐτοὶ 09. αἴα «οθαγμάτων μαρ- 
ποροῦσηω. Οὐ 9 ἂν ἐχεῶντο συµοόλοις κο φ«ρατηγοῖς κοὶ νοµοδξταις, 

ὦασερ πιφλοὶ χειραγωγοῖο, εἰσ] ἂν ἐζήλοιω ἔργα κο «φθοζές, κ) λόγες 

καὶ βίες ἐνίων, εἰ πάν, ὡσαύτως ππὐομλῤες ὑπὸ τῇ αφροσιύης κοὶ 

πλου τα ϱςκσπτ 

Ἑ. 4. τοὺς δὲ ὠπαντῶντες] τοὺς δὲ ἀε]επάππι, πὲ εΧ Ρτοχίππο τοῖς δὲ παίαπν, 
«.. 0. καταθέβωσα»] Ἐοτίε, καδέθωσα», Υεὶ κανέτωσα». 

Ῥ. 6. τυφλοὶ χειραγωγοῖς] 1.,ερεπάνπι οπ1 ΜΠεΙ. τυφλοῖς χειραγωγοῖς. 

σωἱ α εμας φμήσεπίάν Δεπιεγ[ς ϱ/, Πα σης αἲ 
υ{γέμέεηι αεεράώπέ, πο 11 [ηὲ ἴπ υὐ[ίο, Φμαηα 

παηίαΓ «οπιρε]]ατε; α]ῑῖς ρεοιπῖαπα οτεάπε, π- «ομἱ αὐ[ιηε αὖ εα ῥγοο: εἰ [ει εωθεί [11, εαν 
{ῃταιις «οπιπηϊέέαπ, β]]ας εἸοζαπί. Όια[Π]οςο ᾖῥαμίο ῥ0 [έ υ{ῃ γεεηρέγαξαγὲ, να φῖ ῥγόσγεΙ- 

Ἡη Εεῖαπε, ἀεροπαπε {αρετεϊΠαπα: Π {είο εέπε Ἅᾖ{ [αεΙμὲ αἱ υἱγέεπ, απίέφάπι εα βοΠαπέμή, 
ΡΙή]ο[ορμαηίες, Ίαπι Ἠος Οοπιπυπίρας τεραρπας Ἅ[ εἲ υίοῇ ῥεγπιάαπεπί. Αξ επῖπι ρτοβεῖεπεεθ 
Νοεεῖῖς, οπίηες Ἡοπιίπες εοάεπι ραξϊο γίεαρείατε, αἆ νἱτέατεπι πο εΠε «πεοοίάπι, {εᾷ ουεαβας γἱάεῃ- 

ές Γυτ[ῃ αἷῖος Ἠρταπι ανεΗαπέαχ δὲ Ρίο Ἱπιρι- 
ες Ἠλδεπε, αιοίάαπα εἴῖαπα {αέῑι οὐγίαπα που ἀἱρ- 

αἩ]ς αυέεπα ας πιεάϊοςτίῖδις αεί, αλά ἔαπαμαπι ρεί- 
βπιῖς; ει ΟἨτγβρρυπι ηἰπιο «απι Ώμροτε αἀπιίτα- 
ἤ, Α]εχκίπαπι ἀετίάσετε, πιπΙ]οπαίπας πιαρί(νε ππαπα 
4]ίετο ἱπίαπίοίεπι Ποπ «επ{εηίε5, «4 υεγο, Ἱπαιή- 
ἄπε, γε ία βῥίαπε βάδει: πα [εμέ ἐς φις ο δ{14 
απαγή [πρεγῇεῖε ἄϊ/λαης ποπ παπα [Η[οεσέμη, φπαηη 

ἄππα Ππιϊ]ες, πεαίε {αβοξαίογαπα {εὰ πααπέῖαπας 
Ἰάᾳιε ρτορε Ροτέυπι, 1ρῇ [ας {65 εεβαεαπα τεὰ- 
ἀῑάεταπε. ἨΝεαιε ἐπίπι α{ ΓΠεπε σοπβ Πα], 
Ἱπρεταίοτίδις, Ἱεσαπι Ἰαίοπδας, ἑαπαάανι ᾿«πεεῖό 
ἀπέτοτίθας; πεαιε Ἱπέαεί ΕαΠεπέ {αέϊα, αἐτίομες, 
οΓαέΐοπες, νἱεά5 αισταπάαπα, {Π οπΊήες εσἀσπὰ ππο- 
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µοχβηθίας ἑφεων. ᾿Αφες δὲ τῶτο, ὀούμασο ὀκένῃ τὸὺς ἄνδιας, εἱ 
ο μηδὲ τοῖς ἑωτή ὀιδάσκονται «Ὁδαδεγμασι «θέῶαι αἱάλεληθότας 

ἐκένες σοφὰς, κ, μὴ συνιένᾷι, μησῇ αἰδονομλῤες ὅτι πνιγόμἆμοι πέπαυν”), 

κοὶ Φφῶς ὁρῶσι, καὶ τῆς χοράας ἐπώνω γεγονότες ἀναπεπνόύχασι. 
μα. Καὶ αδὼ τὼ ἔννοιάν ὅοιν, “ ἄνθρωπο ᾧ παντα τὰγοδὼ πάρεσι 

« χο μηδὲν ὀνδᾶ «εὺς ἀὐδμμονίαν κοὶ τὸ µαχάβιον, τάτῳ χοἠκεω 
« ὀξάγειν ἑαυτό". ἔπ δὲ μάλλον,  ᾧ μηὲν ἀγαθὸν ὅοι μηδὲ ἔσαι, 

ὁ τὰ δενὼ δὲ πἰώντω καὶ τὸ δυαερῆ καὶ χαχὰ, πάθει καὶ παρέται 39 τὸ δευα καὶ ρῆ 
ὁ τέλες, ττω μὴ κοφήκεν Ὑπολέγεῷ-αι τὸν [βίο, ἂν µή τ αἱ 
« ἀδιαφόρων υπ «θοσλύη)). Ταῦτα τούω ὃν τῇ Στοῇ νοµο]εεται, 

καὶ πολλὺς μλὸ ὀξάγεα τἶδ σοφῶν ὡς ὤμειον ὀὐδαιμονοιῶα, σεπαρῶς 

ποολλὴς δὲ χοτέχεα τό Φαύλων, ὡς χαὶήκοντος αὐτοῖς ζην χοχρθαι- 
μοβῶνᾶ.. Καΐτοι ὁ μὴ σοφὸς, ὅλθιος, µαχάβλος, πανόυδαήµων, ἀσφαλὴς, 

ακθθδωος ὁ δὲ Φαῦλος καὶ ἀνόητος, οἷος εἰπἒν, 

Γέμων κακαργιῶν, καὶ οὖκ {9 ὅπη τεθή; 

Ῥλλὰ καὶ πούτοις μονιὼ οἴοται κοφήκησων 5), κἀκένοις ὀξαφωγίώ. 
ὁ Ἐϊκόπως δὲ, Φφιὰ Χεύσππος “οὐ }ὸ ἀγαδοῖς καὶ χολοῖς δὲ «δαμε- 
ὁ φρέίθ-αι τὸν βίω, λλλὰ τοῖς κὉ Φφύσν κο αρὰ φύσιν Οὕτως ἀνθρώ- 

ο {αῇοςλίος α υ]εἱεἶὰ εξ γἱεοβίαίο γἱάΜτεηε, Βεά { φίά εἰ ὑάογεπέίωη αεεἰάα!. Ἠαν Ίερες ἵη Βέοα 
Ἅος οπιο, πιεουπα πηίχατε Ηχος Ποπιίπες ας ἵπ ῄΕετυπίαγ, πιω]οίαιε βαριεπίες αἆ πεσεπα Πδί 1ρᾳ9 

ο πε, αυοά ηε {αἱς αι]άεπα 1ρίογιπι εχεπιρ]ῖς ἆοςεπ- 
{υγ τεριάϊατε Ηξαπι ορίπΊοπεπι ἆε Ραριεηεῖρις ἶς- 
πογαμΏρις {ε Ραριεηίες {λάλος εῃε, πες {επίεπῖ- 
Ῥα5 ηεαιε απἰπιαάνεττεπεῖρις {6 {αβοσατί ἀεῄπετε, 
εἰ Ίωσεπι νἰάετε, ας (αρτα ἀεπιεητίαπι επιετίο {6- 
{ΡίΤαΤο. 

ΧΙ. δε εἰ Ἆος οοπίτα Ὁοπαππυπεπι ΝΜοείεαπι 
εβ, Ηωπίη οι] οπυπία αά[ριηί ῥοπαν πέρί]φιο αἱ [ο]ἱ-- 
οαίεπα εί δεαἠ{αέεσι ἀρε[, εἰ εὐπυεπίγε 14 υίαηη 
Λγο1οίαέ. Μι]εο ππαρῖς 14, (] π{λὲ] ϱβ) δομἱ αωι 
᾿εγ{έν αάνεγ/α οημία εἰ ἀἰ/πει]ία ας ιά], οἱ ῥεγβείο 
-σώ[μήμγα, Λη ποη οοπυεπίγε μὲ υίνανι γεριλοί, πή- 

Ἱπβεγεηάαπη ἱρε]]απε, {οἴ]ῖοεε ααα[ ππε]ῖας Πε τς 
ἀεῄπετε ε{[ε {ε[εῖδας; πια]έος Ίξεπι ΡΓανος ἵπ γ]- 
τα τεήποπς, αυβῇ {ρῃς οββεἱ Πε γίνετε ἰπίε[οίδις. 
Αιφιί Ραρίεης {λοτπι ἔογέαπαεις ε[; Ῥεαεις, {ε|ἰ- 
οπως, {ωέας, εχίτα ρετῖου]α οοπ{Ιζαεαδ, γἱείο- 
{15 1]]ε εε {μ]εις, μέ Πο ἀϊσαπι, 

Ῥ]επι5 πια]]ς, 4πεπι 4πο Ροπ86 ποπ Πἱ Ίοεας: 
εί (πιεη Πἱ6 ΡΕΓΠΙΛΠΠΟΠΕΠΙ {π γίτα, 1116 ἀοε[πο-- 
πεπα ρυζαηί εοπνεπίτε. Ἰ4εγῆο, [απε, Ιπααῖς ΟΠΕΥ- 
Πρρις: Ίο επί δομές εἰ 'παΐσν [ζά ἐς φις Γεει- 
ελα Δαίεγαηα [έν ΙΡ ἀεβεες υπ. Ἠος Π]ί 
πιοάο (ωίαπέυτ Οοπίαε(μάϊπεπι, εἴ αἀνετίας Όοπι- 

ας 3 
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ποις σώζμσι τὼ σιωήδέαν, καὶ αθὸς τὶς χοιὰς ὀμνοίας Φιλοσοφῶσι.. τί 
λέγει» : οὐ δὲ σιοπέῖν 

Ὅ, τ]ι ἐν μελάροισι κακόν τ᾽ ὠγανόν τε τέτυκται, Ε 

τὸν «θὶ θέ χαὶ ανάτε σκοπούμᾶρο; Θδδὲ ὥασερ «πι ζυγΏ πὸ «εὺς 
Φὐδαιμονίαν κο κοχοδµοίαν ὀξετάζειν σημα. ών. ὦφελ λλλ 

ἐκ τό µήτε ὠφελομώτων, μήτε βλαήβόντων τὺς βιωτέου, ἢ μὴ σοι- 
ο. λογισμᾶς, οὗ μελλὰ δε τος τοιαύζας πο γεσός κο] λρὰς κο 

ηκόντως αἱρᾶῷαᾗ τε τὸν βίον ᾧ τό φκῦν θὐδὲν ἆ . ἄπεα, οἱ Φόύγον ᾧ 
πάντα, τὰ αἱρετὰ πάρει; Καΐτοι «Ὀράλογον μρ, ὦ ἑταίρε, ν τὸ Φώγὼ ε 

τὸν βίο, ὂν μηδεὶ χοκὼ Ἀλρορθῤας" «ῶαλοφωτερον δὲ εἰ µη τυγλίνων 
τῷ ἀθιαφόρου, τὸ ἆγοθον ἀφίησιν ὁπε τοι οί, τὰὺ δὐδωιμονίαν 

αἲς οἱ χοὶ τὶὼ ορετὼ παροῦσω, ἄν ὑγείας κο ών ὧν ὧν 

οὐ τυγγονεση. μὴ 
Ἔνο) αὖτε Γλαύκω Κρονίδης Φρένας ἐζέλετ Ζεὺς, διανό ον 

ὅτ χεύσέα χαλκείων, ἑχατόμβοια «ὀννεαθοίων ἔμελλε αἱ. μείψεφαι. 
Καΐτοι τὸ μὸῥ λάλκεα τό ὅπλων ἐχ. ἡτῖον Ἡ Ἡ τὸ χθυσά παρέιχε χρέίαν 

μαιχομήῥοις ὀὐπεέπεια δὲ σώματος καὶ ὑγεία τοῖς κ, ὅτε χεείαν 
οὔτε ὀνησίν τινα Φέρει σον εὐδαιμονίω. Αλλ ὅμως τοι τῆς «Φρὸ- ιο6 4 | 

νήσως ἀντπχοαταλλατ]ο)  ὑγείω. - Καὶ 39 Ἡρακλέτω, Φασ, “4 

Ε. 3. μᾶλλον ὠφελ Ἀ---βιωτέον] βιωτέον το να]ᾳαῖο βιώτερον {απηβτην εκ Β. Ε.. γι. -απϊ οείεταπα οαίᾶσται πας πε 
τε]α αἱ ΗὈτί Παῦεπί 1αοαπα», τα, ποβτα αϊάεπι οοπ]εέχυτα, [αρρ]σπάαε, | ἐπίσημα, μ”δ ἐκ τῶν ὠφελάντων ὸ 
βλαπ]όντω», ἀλλ ἐκ τῶν μήτε ὠφελέντων μηδὲ βλαπ]όντων, τὸ», εἶ Βιωτέον ἢ μὴ, ποιεῖσθαι λογισμός. 

ππηπες ΡΗΙ]οίορμαπέατ ἨΜοείεῖας. Ὠιίά αἲς ἴδη- 
ἀεπι2 ἌΝοη ἀερεῖ οοπ{ΙάεΓατε, 

Αάῑδας ἵη ρτορτῖῖ Όοπα α πα; Επί, απϊάνε πια] 44, 

αωἱ ἆε νΙ γε] πιοτίε ἀε]δετατίοπεπα ΙΠὶγΙεὸ πε- 
ας {απαιαπα ἵη (ταῖπα εχαπηῖπατε Ιπ υ{ΓΑΠΙ Ραί- 
τεπι τε ἴρμαις Ρ]υτα Παῦεαηί πιοππεηία ὃ {εὰ εχ 
Ἠί αμα: πεαιε υε]α {απί πηεαιε ἁλππποία, ΤαΓἱ0- 
εἰπατί ντνεπάμπιπε Π: 2Ώ πποἰεπάμπι ὃ ας {εᾳὶ 
Ἠ]αίπιοάί ργϊπεῖρία εί {επέεμας, αςξ γίταπα οπι- 
πίτα τεγαπι Παρἰεπάαταπα Ῥ]επαπῃ ἀε]ίσετε, εκ- 
Ρ]είαπι οπιπίρας Ῥοπίς τεδις ἔάρετε, ]αδεαπί ὃ 
Ἐπίπινετο, απιῖος, Α τᾶῖοπε Αἱίεπωπα εἰ {αρετε 
γίαπι οί πμ] αἀεβ πια]: αἱἱοηίης, ἀἰπιίετετε 

Ῥοπιπα, { αιῖς ποπ ροίῖαξας ἰπάιβοτοπείριις : φαοά 
πῃ ΕΩεῖπηι, Ρτα{εηίεπα {εἰιεϊέαίεπα νἱτεπεπιααε 
Ρτοάεπίες, Ρτορίετεα αποά [αηϊέαίο ααῖ Ιπεοἱωπηί- 
{αϊε «ΆΓοαΏί. 

Ἠϊς πιεηίεπι (ἱαησο Ξαἑατπίας αὈβα]ῑε οπΊποπα, 

ευπι εῇεί ἵη ρογπιι(αίῖοπο ἁαέυγας αΓπια Ρίο αγεῖς 
ΑΙΙΓΕΑ, ἀῑσηπα οεηέµπα Όοῦις αΓπΠΙᾷ, Ρτο 15 αμθε ΠοὮ 
πἱβ πογεπι ρταίαπι Ῥουπα «αμτεπε.. Έτ ἴαπιοπ 
29Γ6Ά ΑΓΠΙΑ Ώοῦ ππἶπας αμαπι 2µτεα αἆ ρυσπα {ας 
αρίᾳ εταπε: ρα]ολγίειάο εξ {απ]ας τοῖςῖς πα] απα 
αίαπι, πυ]]απι αάἆ ΕεΠςίιίοπι οοπ{εταπε επποϊι- 
πιεπέμπι, Ἐά ἔάαιεμ 11 (πίίαίεπι [αριεηεῖα τεὰ]- 
πιαητ. Αἰπηί εηίπα, Σήεγαε]ο εἰ ὮΛεγες)άί εὐη- 
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ἕ Φερειύδ καφήκευ ἂν, επ ἠδώαντο, τὼ δρετὼ ἀφᾶναι καὶ τὺ 
6 Φρένισν, ὧσε παύσαῶαι Φρριώνα: καὶ ὑδρωπιώνᾶς κοὶ τῆς Κίρκης 

ὅ ἐγχεάσης δύο Φάρμαχα, τὸ μδῥ, ποιοκῶ ἄφρονας ὂκ Φρονίµων, τὸ ὃ, 
6 Φρονίµες ὁξ ἀφρόνων, τὸ δὲ, ὁ Ἐ τὸν Οδυσσέα «ιόν τὸ τῆς ἀφρο- 

ο άσωύης μᾶλλον, ἢ µεταραλᾶν εἰς 9ηβίθ μορφίιὼὺ τὸ εἶδος, ἔχοντα τὼ 
τν Φφρόνησν, καὶ μΏ τῆς Φρονήσεως διλονόπ 3 εὐδωιμωίαν. Καὶ ζῦτι, 

| Φαὼν, « αὐτὸ ὑφηγεῶαι καὶ «ζακελόύεῷ αι τἰιὼ Φρόνησυ, Άφες µε 

ὅ καὶ καταφρόνησον Ἀπολλυμλῥης ἐμΒ κοὶ αἱαφ)ερομδῥης εἰς ὄνεα «σεὺσ- 
ὅ ωπω. ᾽Αλλ ὄνά 7ε, Φήσ τς, ἡ τοιαῦτὰ «Ὀραγγέλλησα Φρόνησῖς 
ζδι' εἰ τὸ μὴν φρονν καὶ εὐδαιμονᾶν ἀγαθὸν ὅδι, τὸ δὲ Ἡ «φξιφέρει 

«ΦἘόσωπον ἀδιάφορο. Ε.νος εἶναι, Φαῶν, Αἰθιόπων ὅπε χύων (βασιλόύν, 
καὶ βασιλόὺς «φςλσαγορόύεται, κοὶ ἱερὸ καὶ πμὰς ἔχει βασιλέων, ἄἴνόρες 
δὲ «θάοσυσν ὧπε ἡγεμόσι πόλεων «φλσήκει ὁ ἄρχασν. Αρ ὦωυ «δὰ 
τοῖς Σπωϊκοῖς ὁμοίως τὸ μῖῥ ὄνομα, καὶ τὸ αῆμα, τὰ ἀγαθοῦ πάρεςι τῇ 

ο Ἀρετῃ, κοὶ μόνίω παύτίω αἱρετὸν καὶ ὠφέλιμον καὶ συμφέρον χαλᾶσι, 
«θάτ]εσι δὲ ζωῦτι κ) Φιλοσοφᾶσι, καὶ ζῶσι καὶ Ἀποθνήσιηση, ὥασερ Χπὸ 
«ωζστάγματος αἴ/ ἀδιαφόεων; Καΐτοι τὸν κωύα μὸ ὀκᾶνο Φόδεὶς Αἱ- 

Φιόπων Ἀποκτθνυσιη, δλιὰ σεμνῶς κά ηται «οθὐσκιωάμλυος ὅτοι ὃ τὸ 

Α. 6. τὸ δὲ, ὁ Ἁ τὸν Οδυσσέα] Τ;οσι9 {α]ο αιιϊἁ ἀεβάεταί, τὸ δὲ Φρονήµης ὄνης ἐξ αφρόνων ἀνλρώπων, τότε δη τὸν Ὀδυσσία 
πιεῖν ἂν τὸ τῆς ὠφροσύνης µ.---. Ίτεπι νετῖῖ, οεσίς, 

Ἑ. 2. καταφρόνησον] δῖς οπιπες Πυτῖ, εχοερίο Βἱερ]ι, καταφρόνησω, ορεταταΏπε Υἱεῖο απ οοττεξεἰοη1ς, εετίς ν]ῇ]ο, 
εοαπε ρτορᾶβραίο Ρετ Οτεεοο-],αἲ. 

Ῥ. 4. διαφδειροµένης] δὶς Β. Ε. Ὑπ]ρο, διαφεροµένης, 
Ἑ. 4. τὸ δὲ Ἀ περιφέρευ] ΝΠΙ πὶβ ὄνω ἀεβάεταίας, αἱ {αρρ]επε Τ. Απιίος, ΣΥ]. 

υεπέµγιση Γωή[ο, { γες [ή μὲ οἱγίμίε αε [αβί- 
επέία πατε [πεσα αφ ἱπέεγομής εἰ ιογδὲ ῥεάίζι- 
ἠαγής πιογεαγεπέω. «ἄΐφιε { (Ἴγορ ἆμο {πια 
ΦΕΠΕΛά» ΦΙΟΥΗΖΗ ΗΙΗ [1μ]έος ἄε ῥγμάεπέέδες, αἰέεγ μι 
Λγάεπέες 4πος εκ ῥοπιίπίδεε [21ὴΗς γεάεγε; ῥγς- 
κοροόνας /ά[ε Ὀηεσι δίδεγε [ές ῥοίέμε ῥοε- 

(παν Φα {γαπβγε ἴπ δεβία οΥπιάήΗ, ῥγκάμέωηι [α- 
Λίεπέα, εί πΠΙπγΗπῃ [πι] εἴίαπι Γεἰἱαίο. έφμε 
ασε, αἶαπί, {ραπι ἀἰδίαγε εἰ ῥογίαγί [αβίεπίίαπε: 
2{1/πι /πε [ας, πεε γαβίσπεπι ᾖαδε ῥεγειμέέε, εἰ {π 
απί Γαοίο ἀῑ[εεδεπήε. ἸΝΙποΐταπι, ἀῑσετεί Ποπ 
πεπιο, «4πί ϱ/ φις ῥος [ιαδοί [αβίοπεία: φάπάο 

/αῤεγε εἰ [εἰἱοίαίε ΓΓμί δοπωη ε/ὴ, ο/η εἴγομηΓεγγε 
Γαείει ἠπάί[]εγεμο. Οεπίεπι αἴωπέ εΠε Εελίοραπι, 
υδἱ «απίς τεραῖ, τεχαιε αρρε]]εευτ, εί {αοτῖς εἴ Ἠο- 
ποτῖρις «οἰαίατ τερῖῖς; υἱτί αμίεπι οὗεαηί ρτίη- 
εἴραπι εἰ ππαριβταξαυπα ππαπία. Ίδοππε τες εεῖαπι 
αριά Φιοῖοος Ππιϊ]τες Ἠαῦεί ὃ Οστίε ποπιεη Ῥοπί 
εί {ρεεῖες γΙτεωεί α4εβ, {οἰαπιφιε εαιῃ εχρείεῃ-- 
ἆλπι, έ]επ, οοπάιςϊρί]επι αρρε]]αηπε: Ιπτετίπι εα 
αρυπί, οοπιπιεηίαηέυταιε, τα γίναπε εί πιοτίμη-- 
έωτ, Πουε ρταεῖρίεατ α τες ΙπάιΠετεπεῖδις. Εε 
ααἰάεπι «απεπι 1]]άπι πεπιο Απίοραπι Ιητεγβεῖς, 
{εά ἰ5 επι ἀῑρηϊίαιε {εάεῖ αἀογατας: ΠΠ γΙτααίεπα 
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εετὼ Ἀπολλύεσιν ἑωωὴ]ν, καὶ αἱοφῥείρουσι, τῆς ὑγείας μι: καὶ 
τῆς Ἀπονίας. 

(9. Ἔοικε δὲ ἡμᾶς ἀπαλλάτ]εν τῇ αλ πώ νλώλὰ λῶὼ 
ὁ κολοφὼν αὐτὸς ὃν ὁ Χεύσιππος τοῖς δόγµασυ οιτέγέκω. Ὄντων 1ὸ 
ὂν τῇ Φφύσὰ αἩν μΔὸ, ὦγαθὼν, τ΄ δὲ, χοκῶν, τ ο, -ὁ μετιζὸ καὶ χφλὰ- 
μδῥων ἀδιαφόρων, ΦΘὐδείς ὅοτν ἀνθρώπων ὃς οὐ βάλετωι τὸ ἀγαθὸν ἔχειν Ὁ 
μᾶλλον ἢ τὸ ἀδιάφορον, κο τὸ ἀδιάφορον Ἡ τὸ καχόν. ᾽Αλλὰ καὶ τοὺς 
Ὀεὼς ἤδη αοοβρίθα μάρτυρας, αἰτόμλμοι ταῖς οὐχαῖς παρ αὐτ]ά µάλικα 

μῥ κτῆσι ἀγαθῶν, εἰ δὲ μὴ, κοκῶν Ὑποφυγὺ, τὸ δὲ µήτε ἀγαδὺ 
μήτε χοκὸν ἀνὶ μὸ τᾷ ἀγαδοῦ μὴ }έλοτες ἔχεω, ἀνὴ δὲ τῇ καχοῦ 
Ἴδλωτε. Ὁ δὲ τὶὼ Φύσω ὀναλλάί]ων, κὶ Ὢ πάξι ἀνασρέφων, ὂν τῆς 
µέσης χώροι τὸ μέσον εἰς 7 ἐωάτίω µεταήθησι, τὸ δὲ ἔρατον εἰς τἱιὺ 

µεσίω ἐπανάγὰ καὶ µετοικίζε, κανοπξ οἱ τόρρννοι τοῖς καχοῖς ςθ- 
εδρίαν ὁιδοῦσι κο νομο)εήν «θῶτον διώκειν τὸ ὦγαδον, ύτερον δὲ τὸ ε 
κακὸν, ἔλατον δὲ καὶ χάθιδο ἠγεῖθαι τὸ μήτε ἄγαδω μῖτε ααικόνὶ 
ὥασερ εἰ πε μὲ τὰ οὐρόνια τὸ ἐν δω πλεί, τἱὼ δὲ γἱῶ κοὺ τὰ «δὶ 

γὰῦ εἰς τὸν πίρταρον αἰπωσέε, | ναό 
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Τήλε µάλ’, Ἶχι βά9ισον ὑπὸ χθονός ἐσι [βέρεθρον. 

Ἐἰπὼν ὅω ὂν τῷ τείτῳ Τελ Φύσωο ὅτπ “ λυσπτελέι ἕην ἄφρονα, ἳ 

0. 6. ἀποίας] Θἱς Β. Ἑ. ὠπορίας Α]ά. ππᾶς εὐπορίας οοττεχῖΐ ο αποά ἰταπβῖτ ἵπ Ῥα{, Χγ]. ΒΙερῃ, Έσαεο- 
1αἱ. 

0.9. καὶ μεταξὺ] καὶ ἀε]επάντα ν]ἀείατ, 
Ε. ο. δὲ καὶ χείριγον] καὶ αἀάιτυτη εχ Ε. 

{ωαπα ρετάιπε αίσαυε εοττυππρυπέ, {ηϊωίεπι αυτ 
ορες υί «οπ{εαυαΠ{Γ. 

ΧΠ. Νε ἂε Πϊς Ρ]υγα ἀϊσαπα, ντάεέασ Τρία πο 
οοτοπίς Ἠοτίατῖ, 4ααπι ΟἨτγΠρρυς {9 ἀεετεῖς 
Ἱπιροίήξ,. ΊΝαπι ουπα ἵη Ναίυτα ΠΠ Ῥοπα, πια]α, 
εἰ πευίτα νε Ἱπάιπετεηίέία, πεπιο. Ποπιίπαπι εί, 
αι Πηοη πιαΗί Ῥοπιπῃ Ἠαδετε, α1λπι ἱπάίβετοης 
αυς πιαίαπ,. βεά εε Ώεος Ιπ εεΗπιοπίαπη νοςᾶ- 
ππας, γοεῖς αὖ 15 Ρρετεπίες Ρτίοτε αιίάεπι Ίοςο Ροί- 
{εβίοπεπι Ῥοποταπῃ, Ῥοβετῖοτε πια]ογαπι {αραπα 
ά ααοά πεφιε Ῥοπαπα εβ πεαιε πια]απῃ, Ίοςο Ὀομί 
πο]εηίες Ἠαῦετε, Ίοςο πια] γο]εηῖε», Α:ί Ι]]ε οἵ- 

ἀϊποπι Ἱηνετίεης, ἱρβπιαιε πιυίαης Ναίαταπι, εκ 
πηεάίο Ίοςο πιεάϊαπαι ἵη εχέγεππώπα οοῄ]οσας, εχ- 
ἔτεπιο ἵπ ππεάίαπα (γαάμέϊον Πομί ε {ο]εηπε 
Ρτίοτεπῃ {Π «οπ{ε[α Ίομπι πια]ἰς (γίδυετε; ας Ἱερε 
Ίας Ίάδεῖ ρτίπιο {εἑλοτί οπα, ἀεῖπάε πια]α, 
ππο 1ά ἀείεγίππαπι ]μάϊσατε, αιιοά ηεφιε απ 
{ἱ πεσιε πια]ωπ. Ῥειίπας ς λα ας {4 ααἱδ 
ΡΓοχίπιε Ρο[ῖ οαε]ε(ία Ιηέετος ΡοΠα:, (ειτα εἳ ἴεΓ- 
τεβτίδις {Π ελτίργυπα τε]εδξίδ, 

Έα ρτοσυ] Ἠἷπο Ίπια βαῖ {0 (ε]ατε ῬαταίΏταπη, 

Έτρο ουτη ἀῑχί[εί ἵπ εεγίο Ώς Ναίυτα, Εαβεάΐγε 

. 
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ας μὴ βιοῦ, κἂν µηδέπόε µέλλη Φρονήσώ, οπιφέρ κ λέξω, Τοι- 

6 αὖτα 39 τὰ ἀγαδα Ὅδι τοῖς ἀνδρώποίς, ὧςε τρόπον τνὰ καὶ τὰ χοχὰ 
« ᾖ ἄλλων ἀνὰ μέσον «εοτερᾶν ἔσι δὲ οὐ ζωῦτα «φεθτεροιώτα, λλ' 

πό ὁ λόγος μεθ οὗ βιοιὸ ὀιράλλει μᾶλλον, εἰ καὶ ἄφρονες ἐσόμελα.” 

Δῆλον ὅλω εἰ κο ἄδικοι κοὴ «δάνομοι, καὶ εοῖς ἐχθρον, καὶ εἰ χοχοδαί- 

μόνες; οὐδὲν ὸ ἄπεσ τάτων ποῖ αἰφρόνως βιοῦσν.. ᾿Ἐπίράλλει τοίω 
κακοδαιμονᾶν μἆλλον ἢ μὴ κοκοδαιµονέν, καὶ βλάή]εῷ-αι μλλον ἡ μὴ 

βλάήεΦω, κοὶ ἀδικεν ἢἡ μὴ ἀδικεῖν, καὶ «δανομεῦ Ἡ μὴ «δανομᾶν: 
τητέον, ολιοάλλει τὸ ο)ιράλλοντα ποιᾶν, κοὶ χα ήκει ἕῆν καὶ παρα τὸ 
μὴ καθΊκωι ὁ Να χβᾶρον φλῴ ὕδι τὸ ἄλογω καὶ τὸ ἀναίῶητον ἔ), 
«ᾷ ἀφραίεω.” Εἶτω ή παδύτες οὐχ ὁμολογβσιν Ε) χορὼν, ὃ ᾧ χοκΏ 
χὰῑρόν οι; αἱ τά Φφόυκτὸν Ὑποφαίνσι μόνον τὼ οἰφροσιώίω, εἰ οὐχ 

ἀφραίνειν α[6εσιν: 

τούς ἡτον ὸλλὰ καὶ μᾶλλον ολίοάλλον δὰ Φφεύγεω τλὺ μὴ δεχομλῥίω τὸ 

"Υ. ᾿Αλλὼ ή ἄν πς οι τώτοι δυαγεροίνοι, µεμνημλῤος ὧν ὂν τῷ 
δευτέρῳ Περὶ Φύσεως γέγραφεν, ὙἈποφαίνων, "' 6ὔχ. ἀχρήσως τὼ χοωάαν 
« σεὺς τὸ ὅλα γεῤυημθρίω»:᾽ "Άξιον ὃ ἀναλαξέν τὸ δό[μα, τοῖς ὀκέίνε 
λέξεσιν, ἵνα ὃν µάθης πῶς οἱ τῷ Ἐενοχρώτες ὃ Σπόυσίππου κατηγορΏν]ες 

Ἐ. 6. τὰ ἐπιθάλλοντα] Ἰερεπάαπι ρπῖο, τὰ μὸ ἐπιθάλλοντα : ἨΞΙῃ υϊάείατ μὴ Ἠϊπο ἴεπιετε ἱταπῃαίωπι εῇε αηίς 
καθήκον. 

Ἐ. 6. τὸ μὴ καν Ώκον] Τ,ερεπάιπι, τὸ καν ηκον. 
Ἐ. ϱ. χεῖρόν ἔρι; δια τί----εἵ ἂχ. ἡτ]ον] Ὑαΐρο, χεῖρόν ἔι, δν ὃ----ἧς ἔχ. ἡτ]ω, ααοᾶά Βιερὶ. εἀϊάΙί εκ Τ,εοπῖς, Ξο]οίξ, 

Χο διὼ τί τεεερίπιας αρ Απιϊος. Ἁγ]. νετί, ΜεΣ. εἰ εκ Α]ά. Βαΐ. ΧΥΙ. Με. ᾿ 
Α.. 6. µάδης πῶς οἳ τοῦ] πῶς απἲ ἀε]επάντα οαπα Χγ|. απῖ πιπίαπάμπα ἵΏ πως φμοζαπηποῶο. Ἠε]ϊαπα ἴεπεατη, αξ 

Ἰπ το ἁπδία : οἱ τῷ εβ εκ Ἱιεοπῖς, εἴ Βεβοί{, εί ἴπ Ῥαΐ, Χγ[|. Βιερᾶ, παπα Λ]ά. Β. Ε. ε]α5 Ίοοο Ἠαῦεπί 
“ 
οπον. 

Αα υἴα, εἰ ππφιαπι ε[[εὲ εοπ[οεγες ἐπγε]Ι]- 
ζεπιίαπι, Ἠας γεισα [αρ]αποῖε; Τα[α επἰπι δοπα 
18 Ροππίδµε, μέ φοάαπιοᾶο εΗαῃ Ίαία εεἰεγῖς 
Ἰπεμήν απ]εεεζα!. Λίο αµίεπι βαε ῥΥσεεΙωπέ, [εά 
γαΓ1ὸ φις ε[ΓεΙΕ υἱυεπάμη ῴ ἐδης είσαι  βηπις 
ΠµΗ, Έτσο εείαπι { ἱπ]ωβ, βαρϊεοβ, Ὠῖς Ἱπνίπ, 
Ἰπ[ε]ίσες: ΠΙΒΙ] επῖπι Ἡοταπα αθεβ α βα]εε νίνεῃ- 
Έδας. Έχσο εοπγεπῖε πι[είε ροεῖμς νῖνετε αὐαπι 
ποπ νῖνετε πηῄ[ετε, εἴ ρτα {ται ]ᾳοάϊ 4ὐαπι πο ]αάϊΐ, 
Ιπ]αζαπι εΠε 4µαπι ποπ, εΠε Ἱπ]μβαπα, Ἱερες νἱο- 
Ίατε ααπι ποΠ γἱο]ατεῖ Ἠος εβ, εοπνεπίε ΠΟΠ 
ζοπνεηίεπεα Ίασετε, εἲ οβιεΙϊ εβ νῖνετε εἴῖαπι 

οοπίγα οβιεῖαπιὸ δαπὲ, Ἱπααῖε: ε/ επ ῥε]ς γ- 
Πἶοπε εί [2/1 εαγεγε, φιια!ῃ [1μήέμηα ε[ε. Οσὶά ετσο 
ἵπ πιεηίεπι 15 γεη]ε, υξ ππα]απα εΠε ποπ {αίεαπέατ, 
αιοά πια]ο ε[ ρε]αςὸ οχ [αι αἴωπε [εσίοπάαηα 
ε[[ε /ήέίσπη, {1 ποπ παῖημς, {εἆ πιασίς εἴἴαπα οοΠ- 
γεπίεῃς εἴ δέ ρα. εαπι αβεξείοπεπι, αι: {α]εῖείαε 
ποη ε{β «αραχ 1 

“ΧΤΠΙ. δεά ααῑς ἄε Ώος αάεΓαξατ, ΠἹΕΠΠΟΓ 6οΓΗΠ 
ας ἵηπ {εουπάο Ώε Ίατυτα 1]]ε (επΙρΠε, ρτοπιῃ- 
εἶαπς ῥαμά ἴπησή]μεγ γεδις 1πΙυεΤῇς /Μζα]ωι εκ/βή- 
Ἡμε ὁ ΟΡρετα ρτγείυπι εβ, ἀεοτείαπι Ἱ]]αά 1ρΏας 
γετδῖς ΡΙΟΡΟΠεΓΕ; Ύμο Ιπίς]]ῆρας ααἱ Χεποείατεπα 
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-οΏ τῷ μὴ τὼ ὑγείαν ἀθιάφορον ἡγείῶαῃ, μηδὲ τὸν πλῶτον ανωφελὲς, 
ὂν τνι τόπω Ὁ καχίαν αὐτοὶ τεντα|, κοὶ ἵήνας λόγες «δὶ αὐτῆς διεξ- 
ασω.  Ἡ δὲ καχία «αθὸς τὰ λοιπὸ συμήἸώμαπα ἔχει ὅρον 2άνεται }ὸ 
ἅ αὐτή πως χτ) τὸν τῆς Φύσεως λόφον' κοὶ, ἵνα ὅτως εἴπω, Οὔχ ἀχβήσως Β 

«γίνεται «πξὸς τὸ ὅλα 6ὔδὲ }ὸ ἂν τάγαθον ἰώ. Οὐκομὸ ὂν Φεοῖς 
ἀγαθον Φὔδέν ὄοι, ἐπὲ μηδὲ καχόν 6δδὲ ὅταν ὁ Ζ6ὓς εἰς ἑαυτὸν οἶνα-- 
λύσας τἱὼ ὕλίω ἅπασαν, εἷς ολῥηται καὶ τὰς ἄλλας ἀνέλη Ἀἱαφορὼς, 
θὐδέν ὅοιν ἀγα-ον τωικαῦτα, μµηλενός 2ε κακξ παρόντος λλλαὰ Ἰχοροῦ 
μὴ ἔοιν ἐμμέλεια, μηδθὸς ἀπάδοντος ὃν υπ κὶ σώματος ὑγέία, µηδ- 
ενὸς µορίΏ νοσῦντος Ὀφετὴ δὲ ἄνόυ καχίας οὅχ ἔχει εαν, δλ. ὥασερ 
ὀρίαις Ἱ' Ἰατριχῶν Φωάμεων ἰὸς ὄφεως, κοὶ χολὴ ὑαΐνης, ὅτως ἀναγκαϊόν 
ὕοιν οχητηδειότης ἑτέρα τῇ Μελίτη µοχθηρία «σεὸς 7. Σωκράτης δικαι- 
οσμυίω, καὶ τῇ Κλέωνος ἀναγωγίᾳ «αεὺς Ὁ Περωλέής καλοκφγα»ίαν' 
πῶς οἳ) ἂν εὗρεν ὁ Ζ6ὺς τὸν Ἡροκλέα Φύσαι καὶ τὸν Λυχκᾶρυο, εἰ μὸ 

ὁ Σαρδανάπαλον ἡμῶν ἔφυσε ὢ Φάλαρν; Ὥρα λέγε αὐτοῖο ὅτι κοὶ 

Φδίσς γέγονεν ἀνθρώπων «σθὸς οὐεξίαν, καὶ “ποδάρα «φξὺς ὠκύτητα ὶ 

οὖχ ἂν ἰώ ᾽Αχιλλάὸς χοµήτης, εἰ μὴ Φαλακρὸς Θεεότης. Τί }ὸ αἱ 
Φέρουσ «Ἡν (ὔτω ληρομώτων καὶ Φλυαρομύτων οἱ λέγωτες μὴ ἀχεήσως 
γεγωνέναι ασθὺς 7 ἐγκράτειαν Ἡ ἀχολασίαν, καὶ «απεὺς Ἡ δικαιοσιύίω 

Ῥ. 3. ἀναλύσας] Με] εβ ἀναλώσας, φποὰ Με. ποίαξ, 
Β. 8. καὶ χολὺ---ἑτέρα] Ἐοτίε οοττϊσοπάμπη, καὶ χολὸ ὑαΐνης ἀναγκαῖόν ἔσιν, οὕτω ἔπιτηδειότης ἑτέρα---. 
Ο. 5. ὠρώπων] Ῥοτίε, ἀνλρώπῳ. 

εἰ βρειΠπρριπι Ἱποιίαπε, αιἷα [ηϊίεπα Περαγε- 
τίπε ε[εε οεπ{α ἱπάβετεηίῖαπα, πεαιε ἀῑν]τίας ἂε 
Ἱπαε]απα Πππετο, 1ρῃ αιο Ίοςο γἱεοΠίαίεπι ρο- 
παπί, εί αιἷά ἆε εα Ἰοᾳμαηίωτ. «{αίωσι ἱπαυῖε, 
{12 {εγηίπο α γεἰίφιωής {1ης {ΕΥ αεεἰζεπέ]διο. ἕκ- 
18 επίῃ ἔρωπ φιάαΠμοάο /[ειμάμ «Ναιγα 
Τα{{ΠέΊΗ, είν Πέ {ο ἀἰραπι ποπ {πε ΥαΙΟΠε 
απέυεγ/[αγ1 ΕΤΗ: αἰίοφι; επ πε ΔΙ φί- 
4εη ῥοίεγαί [μῤῇ/ῥογε. Έτρο Ὠιί Ὀοπί η] εἴ, 
παπάο πἶμα] πια εξ ουπα Παρίέε τοῖα ἵπ {εἱρ- 
μαι οοµ{ωπηία πιαεοτῖα μπίσμφ Πεί, αδο]είς τε]ῖ- 
ααἱς ἀῑπετεπεῖϊ, Ῥοπαπα ἔμπο π]]ωπι οπές, αιία 
ηΙμΙ] αἀετῖέ πια] Ἐπίπινετο οοτας οοπείπεΓα 
ΡοίεβΒ, πεπηίηε γ{εοίε «ρπεηίς: αἳ «οἴρις {4ηΗΠι 

ε{, πυ]]ο πιεπιῦτο αερτοίαπίς : γἱτις αὐέεπα Ώπε 
γίτιο εχῃ{τετε πεφυῖε ὃ {εἆ πΙπαῖταπα Πουέ αποτυῃ- 
ἆαπι πιεάἰολπιεηίοζαπα Εαου]αίδις νῖτης {εγρεπεῖς 
ους {εἰ Ώγαεπα αἀπι]ίοετε οροτίεῖ; Ἱέα αἆ βοεταεῖς 
{αβήίρπι οοπργιεΡας αἰοι]ας πια] αἀ]απάλίο, αί- 
ῬΡοίε πια]τία ΜεΙε; εε Ο]εοπίς ρει]απεία αἆ Ῥε- 
το] ρτοῬίεαέεπιὶ εὲ ααοπιοάο Ἱαρίει ροευ]Πεί 
Είρπετε Ἠετει]επι 4ο Τ/ΥευΓρη, { ποη ᾱ- 

παρα]απ 4µοαιε εί Ῥμα]ατίάεπι ποὺῖς ογερ[ῇεί ὃ 
΄Γεπηρις Ίαπι ε{, αέ ἀϊῑσαηε εαὈεπι 4µοφιε Ποπηῖ- 
πίδις αἆ Πγπιαπι οοτροσί αβεδίοπεπα «οπάωςείε, 
εί ροάβρταπι αἆ νε]οοίίαίεπι. Όμίά επίπι ἀῑβετιπέ 
4 (α]α παραπίδις, ααἱ ἀῑομιπε πο ἱπμεμέετ α 
οοππεηείαπα εκβτίβε Ιπίεπιρειαηξίατη, εἴ ἱπ]ωβ]- 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κτλ. 

ο 

ϱ αἰδικίαν, ὅπως εὐχώδθα τοῖς 9εοῖς αὲὶ µοχφηρίαν Ε), 

Ψεύδεώ 9 αἱμυλίαε τε λόγας .) ὀίκλοπον ἦθος, 

εἰ τύτων αναιρε)έντων οὔχει) Φροῦδος ἡ Ὀρετὴ, κ) σανψαπολωλεν. 

ιδ. Ἡ βέλει τὸ ἥδισυν απ τῆς γλαφυρίας καὶ «δανότητος ἵσο- 

εἴσαι, -. Ὥσσερ ολ) αἱ χωµωδία, Φιῶν, -ὀπιγράμμαζῳ Ὑελοῖα 

| . ».,3 2 2 22 
« τοῖς δὲ ἄλλοις Οὔχ. ἀχρησός ὕὸι. 

ν 

| 

ι 
η δρ, ὁ 
πο ο ον, 

λ 

ΧΦή; Ὑ’ 

 Φέρουσν, ἃ χα» ἑαυτὸ μΏῤ ὕοι Φαῦλα, τῷ δὲ ὅλῳ ποιήματ λάβΙν 

« τνὰ «σεοστησν ὅτως Ψέξειας ἂν αὐτίὼ ἐφ ἑαυτῖς τὼ χοκίαν' 
Πεώτον μὺ οἵω τὰὺ κχοκίαν γεγο- 

νέναι κὉ Ὁ τῷ }εοῦ Τρόνοιαν, ὥασερ τὸ Φαῦλον ο ήέγραμμα γε κ 
Ε τίὼ τὰ «φοητᾶ βέλησν, πᾶσων «Ἠνοιαν οἰτοπίας κ ωροάλλη. Τί ολὸ 

μᾶλλον αγαθὼν ἢ κακῶν δοτῆρες ἔσονται» πὼς οἱ ἔτι }εος ἐχθρὸν ἡ 
κακία, χοὶ εομισο; Ἡ ἡ «οεὸς τὸ ποιαῦτα δυσφημήμαίῳ λέγει ἔξο- 

θ:ος μὲν αἰτίαν Φύει βροτοῖς 
Ὅταν κακῶσαι δώμα παμπήδην ε9έλη" 

Τίς τ’ ἂρ σφῶε 9εῶν ιο) ζωωέηκε µάχεοδαι; 

5/ ” ᾽ ν ο λ Έπειτα δὲ τὸ μὸ Φαῦλον ὀπραμμα Ἱ χωμωδίαν κοσμᾶ, χοὶ σιω- 
το εργᾶ αθὺς τὸ Τέλος αὐτῆς, ἐφιεμλύης τᾶ γελοία ἢ κεχερισµένα τοῖς 

ι πῖο. Βεμοίῖ. Αποῃ. 
η Ὦ. 4. Ἡ βούλε] Βὶς Β. Ε. Ὑμ]ρο, Ἡ βοίλν. 

Ὦ. 8. τοῖς δὲ ἄλλοις] ἘεάΒῖωμς Με}. τοῖς δὲ ὅλοις. 

εἴαπι αἆ ᾖαβιείαπι ὃ {οἶ]ιοεί Ώεος «οπιρΓεςσπιΙς. έ 
{επαρει {Πί ρετνετίτας, 

Ἐα]]αοε πιοτε, Ῥ]απάα εἰ πιεπάαοία νετοα, 

Παυίάεπι Πΐ6 {1Ὀ]αείδ, μπα οναπείοει εε Ιπεετῖδίε 
γΙτέµ5. 
ο ΧΙΤΥ. Μανιίπε Ρρετποίοετε Πιανίῄπιαπι εἶας 
Εβουπάϊίαπι, Ρο]ίαπιααε ρεπίιαάεπάϊ γίπιὸ δίµέ 
επίσε, Ἱπαῖτ, εοιαάας Γογιπί γἱάίεμίας αιεγέρή{ο- 

Ω πες Φις ῥγο [ο πεις ῥγε ή, {οίέ ῥοξριαίί Γσ7ηεη 
Ἡ αὔφιπά υεπμ/αές αάάμπί, ἵέα ἔββση φμίάεηι ῥγο [2 
ος ορ υἱ{ρεγαυετίς, αά αἶίαν ευ {πμ ποῃ εἶ. 
τς Ῥτίπιο, ν]εωπι Ὠεί Ῥτονιάεπεῖία εχ(ιεῖβε, Πειτ 
ὴ. νο]απίαίε ροξίε αά[επ]ρίίο πια]α Ειέτα εί, ῃ- 

Ἐ. 1. μοχθηρίαν εἶναι] εἶναι τεγοσανίτηις εκ Αἱά, Βαΐ. ΧΥΙ. Β. Ε. Ρτο γα]ραίο ὠπεῦαι φιοὰ ΡἱερἩ. Πιτηβέ α Τεο- 

ἔαπι αδίατάί Ἠρδεί, μέ αὐίατάϊας οοσῖ(ατῖ ροβΠέ πὶ- 
Ἠ]. ΊΝαπι ηος ἁαίο, αυῖ πιασί Ῥοποτιπα, αµαπα 
πια]οτυπαι ἀαίοτε εγαπὲ Ὠϊϊ } ααοπιοάο Ἱηνιίαπα 
ετῖε Ὠιῖς βαρίᾶωπι ὃ αιἱά Παδευίπιας αισά πια]ε 
οπι/παεῖς Πες ἀῑδχί5 ορροπαπιυς ὃ 

Οαυῇαπι πποτία σας ετεαί αἱιᾳααπη Ώευς, 
Οαπι {απ ]απα γυ]έ αμαπάαπι αἀβίσετο Εαπάϊτας: 

εί, 
Ίπ Ἠίεπι Βαρετυπα ααῖς {απάεπι οοπαρυ]1{έ Ηχος ὁ 

Ὠεϊπάε πια]α αά(οτῖρείο οοπισράίαπα ογπαί, εί αά 
Ώπεπι οοπ{εηµεπάαπι αἀ]αναί, ροξῖα {ρεξαιοτίδις 
τίίαπι ππογετε γεὶ Ἱερίάμπι ῥτοροπετε αἰαυ]ά οιι- 

νοι,. Υ. Ἡ Ἡ 

νο. 

ο ᾱ. 
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γεαταῖς ὁ δὲ Πατεῷος καὶ Ὕπατος {ὁ Θεμίπος Ζόὺς, καὶ ᾿Αριουτέχνας, 
κ Πύδαρον, ἃ δυάµα δἵπε µέγα 9 ποιχίλον κ) πολυμαι)ὲς δημιαροῶν 
τὸν χόσµον, ὸλλὰ }εῶν ἀνθρώπων ἄσυ κονὸν, σεωωνομησομόῥων μ δίκης 

9) ὀεετῆς ὁμολογεμθῥως χΦὶ µαχφθλως, ή «θὸο τὸ χῴλλισον τῦτο καὶ 
σεμνότατον τέλος ἐδείτο λησῶν 9 ἂν όνων κ) πο]ροκτόνων 6 πυιροννων: 

Οὐ 3ὸ ἡδὺ τά δείῳ ὶ κομψὸ ἡ χοχία γέγονε ἐπάσόδιον, Φὔδὲ δὲ εὖτεα- 
πελίαν,  αθικίαν, κοὶ Ὑέλωτι κα] βωμολοχαν «πθοστέτραπ]αι τοῖς 

ὥς γμασν, ὑφ ὧν φὔδὲ ὄναρ ἰδέν σρ τῆς ὑμνεμδῥης ὁμολογία. Ἔπ, 
τὸ μῥ Φφαῦλον ὀἼρραμμα τᾶ ποήματος πολλοφημόριόν ὔοι, ο μικρὸν 
ἐπέχει παντάπασν ἐν τῇ κωμωδία χωβίον ὶ ἅτε πλεονάζει τὸ τοιαῦτα, 
οὔτε αγ εὖ τι ποια δυκομύτων Ἀπόλλυσι καὶ λυμαύεται τὸ χβαν' 
τῆς δὲ χοκίας ἀναπέπληα| ποντα, «σιθάγµωτα, καὶ πᾶς ὁ βίον ό)9ὺς 
ἐκ παβόδου ὀ δεχης ἄχαι κορωνίδος νο ὁ ὀκπίδων κοὶ πρφη» 

τόμδρον, ό μηδὲν { ἔχων µέρος χολαὸν, μηδὲ ἀνεπίληρῖου, ὡς οὗτοι λέ- 
Ύασν, αἴθμκόν οι δρα μαίτων ἁπώτων κ) ἀτερπέραπο. 

κε. 
τοῖς ὅλοι. Οὐ 3 δὶ τορὸς τὰ οὐράνια καὶ Ἰεα, Φφήσἀ. Τελοῖον ὸ, 

Ἐ. 11. Ὕπατος] Ρίο Βα{. Χγ]. Απιιοίι. Ὑαἱεκεπατ. Ὠ]αίτ, Ειπίρ. Ρ. 285. Ὑμ]ρο, ὕγατος: ππᾶε (αΐακετ, αἆ Μ. 
Απι, ΥΠ, 47, οοττὶρ]έ, πρῶτος καὶ ὕκατος. 

Ε. 12. πολυμανὶς] Ἐεῖῆκ. πολυπανές : {επίεπίία ]οοῖ αίταπιαιε επι οοπρταατη : να]ραΐατη τεϊπεπάσπα οὗ οοπ- 
{επίαπα Ποτογαπη. 

Α. 1. ὃ ἀδικίαν] Ἰ,εσεπάατη, ἡ ἀδικία, αί εἲ Ἐεϊῆς, ν]ά!ε. 
Α.. 6. τι πονῖθαι] Πεσεπάήπι πεπειηδαι, 6Η Με... εἰ Ῥεϊῆς. 

Β. 3. Φήσει] Ἐεοερί ες Β. Ε. γπἱρο, φύσει. 

Ρἱεηίο, Α: Ραϊτίις ἴ]α, εί υρτεπιυ, εἰ Πες Ἂερία ἴ]]α αἀ(οτῖρεῖο ρεταχίρια ε[ε οοπιαβά(α: ρατῖῖ- 

Ὅλεν ἡδέως ἂν πυοοίμίω κατὸς ή γέγωεν εὔχρησος ἡ κακία 

Ρτα(ες ]αρίτετ, Ορεπιαίααε, αἴ εαπι Ῥιπάμτιις 
ποπίπας, Ατζεκ, πον {οἶ]ίοει ἀταπια αᾳιοά 
πιαρηπα, γαπίαπι 2ο ἀοέχωπι, πωπάαπα {αὐτῖσλης, 
{εἆ εἰνίταίεπα 6 Ποπιϊπ]διίαιε οΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ, ἴπ 
4ο µΠα γ]ίαπι εχῖσετεπίε ἸωΗτία εί γΙγέωτε ἀμεῖ- 
δις σοποοτάϊτετ ας Εε]ίςίεετ., αμοτίαπα αἆ ρι]επει- 
τίππαπα Έμηο Βηεπι ορυς Ἠαδυίς Ιαιτοπίρας, Ποπιί- 
οἰάϊς, ραττὶοῖάϊς, εγταηπίςὲ Νοπ επίπι μουπάμπη 
Ώεο αἁάἰίαππεηέιπη ας ἀϊρτείπο εἶεραπφ Εαῖς γ]εῖο- 
Πτ5: πεαιε Ιπ]αξίεῖία ρτορίεΓ {αοετῖα, αμίέ τίαπα, 
εί (ουττηταίεπι τεὈας Ἠαπιαπῖ Ιπεμ]ε, Ρτορίες 
οµας πε {οππίαπα αιίάεπι ἀεοαληίαία Πας ουπι 
ἸΝαίωτα (οη{επβοπῖς γἱάετε Ἰοει. Ῥγαίετεα ἵῃ- 

ευ]α, ἵπαιε εα παϊπίππαπα ρ]απε Ίοεσπι οεσυραίς 
ας πεαιε αὐυπάαηί {αΐία, πεφιε εοτάπι αμα; τεέτε 
ένα γἱάσπίας οαἱᾳααπα οβιοίωπε, αμε γεηυ{ταίοπι 
εἶας οοἵτππρωΠε. Αέ ν]βῖ9 ταρ]εζα [μπε οπηπία, 
τοίβᾳιε νίς Πατΐπι α ρηϊπιοτάίο {αυυ]α υίαιε αἆ 
οοΓοπίἆεπι ἀεςοΓμπι ΠΟΠ {6ΓΥ4Π5, ΑΡΕΙΓΑΗς α τεξτο 
οιιγία, οοπευτραία, Ππυ]]απι ρατίεπι Ώαδεῃς ρυταπη, 
2υΐέ τερτεµεη/ῃοπίς Ιπιπιαπεπα, τί Τρί ἀῑομηῖ, οΠ]- 
πίωπι εβ ἁταπιαταπα (ωτρίβµππαπι εἰ π]ασυπά- 
πιυπ. 

ΧΥ. Όματε Πδεπίετ εκ Ιρίο αια[γετίπι, αἆ 
αὐάπι ληάεπι τεπι γΥἱείοβία υηϊνετβ τεὺι Πτ 
με], ΊἈοη αιίάεπι αἆ Ανν. εἰ ἁϊνίπα ελα 

Ε 

1ούό 
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εἰ μὴ λνομβῤης ὂν ἀνθρώποις μηδὲ ὥσης χακίας καὶ απλησίας καὶ Ψάνδο- 
λογίας, μηδὲ λλήλης ἡμῖν ἀγόντων κ Φερόντων κ) συκοφαντομύτων κοὶὶ 
Φονόωόντων, οἷχ ἂν ἔκαδιζεν ὁ ἥλιος τὰὺ τετα γμθίω πορείαν, ἐσ] ἂν 

ὥρομς ἐχρῆτο κ) «ξιόδοις χαιεῶν ὁ κόσμος, Φύδὲ ἡ ὙΠ τ µέσίω χώρων 
ἔχεσα τὸ παντὸς, ὀρλὼς Ἱ. πνυμάτων ἐφεδίδου κο] ὄμθρων. ᾿Απολέπεί) 
τούιω, πορὸς ἡμᾶς καὶ τὰ ἡμέτερα τὼ χακίαν ὀὐχβήσως γεγοένα/ κο 

τῶτο ἴσως οἱ ἄνδυες λέγεσω. ΑΡ ὦω ὑγιανομᾶρ μᾶλλον, χωκοὶ ὄντες, 
ἔτ δὲ μῶλλον ἀὐποροῦμλυ Ἱ' ἀναγκαίων; πορὸς δὲ χάλλος ἡμῖν ἢ τορὸς 
ἰαγιιὺ εὔχρησος ἡ χακία γέγοωεν; Οὔ Φασω ἡ δὲ, τῆς γῆς δν ὄνομα, 

µόνον, καὶ δόκηµα, νυκτερωπὸν ὀννύχων σοφισῶν, ἐχ. ὥασερ ἡ χοχία πᾶσιν 
Ἰπῥέκκειται, κ) πᾶσιν ὀναργὴς, Θὐδενὸς ὡς ἀχβήςου µεταλαθέν ἥκιρο 
δὲ δρετῆς, ὦ εο, δὲ ἱὼ γεγόναμλυ; Εἶτα οὐ δεινὸν εἰ γεωεγώ μὸρ καὶ 
κωσερνήτη καὶ ἑώιόχῳ πὸ εὔχεηκα, Φορὸ; κο σιυεργὼ «φθὺς τὸ οἰκείόν ὅοτ 
Τέλος τὸ δὲ Ιπσὸ τὸ }εᾷ πρὸς δρετιὼ γεγονὸς Ἀπολώλεκε Τ Ἀρετὶὼ 
διέφραιεκο; ᾽Αλλ ἴσως ἤδη χαιρὸς ἐπ᾽ ἄλλο τθέπεῶς, τᾶτο οἳ ἀφᾶναι. 

ο ασ. ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Οὐδαμῶς, ὢ Φίλος, ἐμίὼ χάρω' οπιδυμῶ }9 

πυέθαι ήνα δι τρόπον οἱ ἄνδρες τὰ καχὸ, τν αγαθών, κοὶ Ὦ χφκίαν 

τῆς Ἀρετῆς «ωθεισάγασν. 
ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. ᾿Αμέλει κ ἄξιο, ὦ ἑπερε πολὺς μὴῤ ὁ Ψελλισ- 

τὰ ον ο--ωνκλαξῶ] Τσο. οἀσαλκααὸ ρασύτι εξ Ἐμήρ, Ἠσιο, Ἐωε. 111, γ]δό οὐάαρέω, Ίω ὢ- 
παπάας νΙάείατ: Ἐἰ δὲ ἡ αρετή ἔσιν ὄναρ µόνον καὶ δόκηµα νυχ]ερωπὸν ἐννύχων σοφιγῶν, ἀδ᾽ ὥσπερ ἡ κακία πᾶσιν 
ὕπαρ ἔκκειται καὶ πᾶσιν ἐναργής' οὐδενὸς ἔγαι χρηγοῦ μεταλαθεῖ». 

υέ]επι ἀῑοεε. Ἐιάϊου]απι επίπι ας, { ν]εῖς Ιπίετ {απι, {[οπιπίαπι: αέ γ]εο[ίας τονεΓα εχίαί ἵπ υῖεα 
ποπηίπες ποπ οὐοτεῖς πεαιε εχαπεῖὂυς, αγαγ]είαπα 
ἀῑσο, πιεμάαεῖα, Γαρίηας, ςα]ωπιηία, «α.άε», ΠΟΠ 
{ωίΠε Ρο]επι ἀϊςαππις {ααπι οοπ{εᾶατυπα ουσίαπη 
πιυπάμπιᾳιε {ατῖ {επιροτιπι εί {επιρε[ίαέαπι οἶτ- 
είδα α{αταπι, ἔεγγαπι ἵπ πιεάίο παπάϊ {Πίαπα 
νεπίοτωπι εί Ρἱωνίαταπι πιατετίαπι επιΠιταπι. 
Ἐεβαι, ποὺίς εἴ τεῦις ποβτὶς υεἰ]ίτει νΊεία οχβῖ- 
Ώ[ε; αίφιε 1ά Γοτίαῇε ἱπτε]]σί Βτοὶοί νο]μπε, 
Ῥαπίοτείηςε ετρο {απιι5, { νἱείοΙ {πππις ὁ αμς πιᾶ- 
Ίοτεπα «ορίαπι Γεταπι πεοεβατίατυπα αάἱρί[οίπαατ ὃ 
αυς αἆ ρυ]εΠτίιάίπεπι τοῦιτνε ποὺίς οοπάμσειπέ 
ία} Ίεραπε. Α: νίτεις δί εεττατυπι εβ ὃ ΟΡί- 
πίο εί, ποξχυτποτυπι Βορλξατυπα ποᾶυτπωπι νἱ- 

εἰ νἱσἰ]ῖ απηίε οπιΠες Ποπιΐπεν εχροΠ{α, οπιπῖδθως 
πιληείία: Ρετ οαυαπι πια]]ας αε]ῖεαεῖς ο ρίωη 
Πετί ροβαπιυς, παῖηως είῖαπι νἱτεωτείς, ΠΙί Ῥομί, 
οὗ αμαπα πατί {απαας ὃ Ῥτοιπάε πο. ΙΠπάϊρπιπα ηος 
Πε, αστῖςοἶα: εί συδειπαϊοτῖ εἴ αυτίρα: αιι υε]ῖα 
{απε, εοπάµοετε αἆ Ππεπι εἱ ρτοροβἔαπα ; τά ααέεπι 
αυοά α Ώεο αἆ νἱτίατεπι εί [αέταπι, απαίΠῃςε ες 
ΡετάιάϊΠε {ααπα νἱτεατεπι ὃ Ρεὰ {οτίιαῇε ἵεπαρις εβ 
ηυπς, οπιἵΠο Μος, αἆ αἰία πο οοπγετίετε. 

ΧΝΙ. ΙΤ ΑΜΡΕΙΑΝ. Νεφιαφιαία, απαῖος, πιὶ 
ρτατία: ομρίο επίπα αμάϊτε, 410 πιοάο Βτοῖοί πια]α 
Ροπίς εί γἱία γἱτευείδις ρτῖας ἱπεγοάισαηε. 

Ώιαρυμενύδ. βαπε, πι {οάα]ί: το επίπι 

Ἡ Ὦ 2 
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μὸς αὐθμ, τέλος δὲ, τἱὼ μῥ «Φρόνησν,. οβισήμίω αγαθών κ κακῶν 
οὗσαν, . καὶ παντάπασν ἀναιρξῶθα λέγεσαν ὡς δὲ αληθὼν ὄντων, 

ἀδιώατον μὴ καὶ Ψάωδῆ πνα 5) «δαπλισίως, οὕτω «θθσήκει ἀγαδῶν 
ὑπαωρχόντων, ) καχὸ, ὑσασχεω. νο Ψα ν 

ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Αλλὰ τῶτο μὺ οὐ Φαύλως λέλεκτω/ πὸ ο) ἕτερ 

μαι μησ ἐμὲ λανδανεν. Ὁρώ 3ὸ Ἀἱαφορὼν ᾗ τὸ μῥ σὔκ ἀληθὲς 
ὀὐθὺς ψεῦδός Ὅδη, οὐ μίὼ εὐθὺς καχὸν τὸ μὴ αἀγαφον. “Ο05 αληθών 
μὸ ὁ ψώδῶν ὀλεν ὅδι µέσν, ἀγαθῶν δὲ |) κακῶν τὸ ἀδιάφορον' κο 
οὐχ ἀνάγκη ζωὔτι σιωυπάρχειν ὀκέίνοις οξίιῶ 3ὸ τὼ Φύσν ἔχει τὸ 
ἀγαθὸν, τῷ κακᾶ μὴ δεομδῥίω, λλὰ τὸ µητε ἀγαθὸν μήτε καχὸν 
ἔχησαν. Πρὸς τὸν «φοότερον λόγον, εἰ π λέγε) πως ὑμχν, ἀκεσέου. 

(ζ. «ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. ᾿Αλλὼ πολλὰ μῥ λέλεκτα, τὸ δὲ νιῶ τοῖς 

ἀναγκαίοις 'χρηβέον. Πρώτον μζῥ ὅω εὔήλες οἴεῶαι Φρονήσεως ἕνεκα 
Ἄνεσν καχῶν ὑποσίφαι καὶ ἀγαὤν. Ὄντων }ὸ ἀγαθών κὶ κακῶν οτι 

γήεται Φρόνηας, ὥασερ ἰατεικὴ νοσεῶν ὑπσυκειμ]ῥων καὶ ὑγιενῶν. Οὐ 39 
τὸ ἀγαθὸν ὑφίαται καὶ τὸ καχὸν ἵνα ολ ή) Φρόνηας, Σλ Ἡ τὸ ἀγαθὸν 
ὢ τὸ χαχὸν ὄντο κ) ὑφεσῶτα κράνομλυ, ὠνομάῶη Φρόνησι" ὥασερ ὄψες 
ἡ λόυχῶν καὶ µελάνων αἰῶησις, οὐ λωομλῤων ὡς ἐχοιμὴρ ὄψιν ἡμεῖς, 

Ὦ. 8. οὖσαν Ἀ καὶ παντάπασυ] Ἱία νιάείας εχρ]επάις ἀείεξτας, οὗσαν, κακῶν μὴ ὄντων, ὅλως καὶ παυτάπαδιν---ε 
ῬὈ. ο. προσήκει] Ιερεπάαπι προσήκειν. 

Ε.. ό. διομένην] Ἐεοερῖ α Μεζ. Ἱἴεπι οοττεχ!{ Ῥεϊῃς, Ὑπἱσο, δεόµενο». 
Ε, 7. Πρὸς δὲ τὸν] δῖς Β. Ε. εἴ νετῖε Χγ]. Ὑπ]ρο, τὸ δὲ τόν. 

οορηῖσα ἀϊσπα ε[. Μι] αωϊάεπι Ῥα]δηίαπέε; 
ταηάεπη γετο Ώγμάεπέίαηε, φις {4 Ῥοπογισα εἰ /α- 
ἴογαπα [εζεπίέαν σα ἠ4αἰῖτ {β/ασι φιοφεε οΗΗΠΙΟ 
(οἱ) ἀϊοαπτ. Έοττο, Μέ νεγα ε[ἴε πεφµεαπέ Μήῇ [πί 
/Γαὖ[α φικάαση, εαάεπα ΓαΜ1οπε 1ἱε7η { Έομα 1, οβ- 
βογέεγε εἶαπα ε[[ε Ππαία. 

Τ,ΑΜΡΕΙΑ5. Αίαιή Ι]]ιά αωϊάεπι ΠΟΠ Ἱπερίε 
ἀϊέναπι επ. Αἰτεγταπι είίαπι ρµίο παπί 4µοαμε 
ΠΟΠ εΠε Ισποίωπι. Ὑ]άεο επίπι ἁῑογίπιει, ους 
ααοάἀ ποῃ γεγυπα εξ, Παιῖπι Ε]{απα Πε; πο Πλςο 
επῖαπι Μα]ωπι, αιοά Βοπαπι ποπ εΠ. Ὁπάε Π:, 
μέ ἵητεγ γετα εἰ {α][α ηΙΠΙ] {Πε πιεάϊαπα ; ΙπίεΓ Ῥο- 
πα εἰ Μα]α Ιπεεινεπίε Ιπάιβετεη», πεαμε πεςε[ς 
εβ Ώας ευπι 1] εοάσεπι πιοάο Ἠαῦετε. Ίαπι 

Ροίεβ ῬΒοπυπα ἐτῖοιὶ αυτα, εεῖαπι { πα]]απτ. 
Μαϊαπι ροπαίας, {εά 1ὰ πιοἆο, αιιοά πεαιιε Ῥοπιπα 
{Πε ηεαιε πια]ωπῃ. Αά ρτίοτεπι τα(ίοπεπα { απίά α 
γοδ!ς ἁῑοίξεας, αιἀϊεπάυπα εβ. μή ΜΑ 
ΧΥΠ. Ὀιαρυμενυς. Μα]ω ααϊάεπι ἀϊσιῃ-- 

ας, [εἆ ἵῃπ ργα/{επεῖα (ρπίαπι πεσεβασῖῖς υέεπιυΓ. 
1η]είο Ιρῖειτ Εα]έαπι εί ορίπατί Ῥτιάεηεῖα: «αωί[α 
ΈΏοπα οἵ Μαΐα εχῃβετε. Ἐκαπαδις επίπι Ἰ 
Βοπίφ ει Μα]ϊς Παρετνεπίε Ῥτιάεπεία: Ποιξ 
ἀῑοίπα, {αλαὐτῖοις Ίαπι εί Ἱπ[αλαυτίοας (αρ]εξείς. 
Ναπι Βοπα εί α]α ποπ ΡρΓορίετεα εκβαπε, 
παϊι Βτιάεηίία: [εἆ ααπίεπας Μα]α εἰ ῬΏοπα Ίαπι 
(αδ{Ητεηία ἀλ]ιάϊςαπιις, γοσαεατ Ρτιάεπία: πσιε 
γπας εἰ αἱδογαπι εε πίρτοταπα {επῇΠο, ποπ Ιάεο 
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το76 ὃλλαὰ μᾶλλον ἡμῖν. πορὸς τὸ ποιαῦτα κθίνει ὄψνεως δεἠ)Εύων. Δόύτερον, 

ὕτιν ὀκπυβώσωσι τὸν κόσμον οὗτοι, χολὼν μὸ ἐσ ὁτομῦ Ὀπολείπεταμ, τὸ 

οἱ) ὅλον Φρόνιμόν ζδι τωικοῦτα κ) σοφόν ἔσι τοίνιω «φρόνησις 6ὐχ. ὄντος 

χοκΏ κοὶ σι ανάγκη χολὼν ὑπσάρχεω εἰ Φφρόνησς ἔνι. Ἐν δὲ δ) πάν- 

πως δὲ τὼ Φρόνησν ἀγαΦὤν )) κοὶ χοχῶν ὀισήμίω, ή δευὸν εἰ αἴν 

κακῶν ἀναιρελέντων Θέχ. ἔσαι «Ῥρόνησις; ἑτέρον τε ἄντ ὀκενης ρετιὼ 
ἔξομΏρ, οὐκ αγαθών καὶ κοχῶν, δλλὰ ἀγαθὤν µόνον ολισήμίω οὔσω ; 

Ὥσσερ εἰ τἴ χρωμάπων τὸ μέλαν ὀξαπόλοιτο πωντάπασν, επί τις βιά- 

ζοιτο ὁ τὼ ὄψιν πολωλέναι, λόυκῶν 39 σὔχ 5) καὶ µελάνων αἰῶησιν' 
ή χωλύει φάνωι «οξὺς αὐτὸν, ὅτι δειυὸν Φόδὲν εἰ τὸ μὸ ὑπὸ σου λεγο- 
μάμίω ὄψιν οὐχ. ἐχομᾶμ, ἄλλη δὲ παρεπν ἂντ ὀκείης αἰῶησιο ἡμῖν καὶ 
Δώαμις, ᾗ λόκῶν ἀνπλαμεανόμθα καὶ μὴ λόυκῶν χεωµάπων; Ἐφὼ 
μὴ 3ὸ οὔτε γεῦσν ὅἵμαι Φροῦδον ἂν ολυέῶ-αι, ικρῶν οπλιποντων ὅτε 
ἁφίω, ἀλγηδόνος ὠναιρελείσης οὔτε Φρόνηση, χακΏ μὴ “παρόντος }λλ 
ὀκείνας τε µνειν αἰῷήσέο γλυχέων καὶ ἡδέων καὶ ὃν μὴ τοιότων ἀντ- 

.᾿λαμβανομβύας, ζωύτίω τε τὼ Φρόνησν, ἀγαὦν κοὶ μὴ αγαθών ὅπι- 
/ κά κ χ νά »/ / 2 / :ε ν 

σήμίω οὔσων. Οἷς δὲ μὴ δυκεῖ, τοιύοµα, λαβόντες Ἀπολιπέτωσαν ἡμῖν 
λ ο : 

τὸ φράγμα. νι 
/ “4 ἃ / / αν 4 μα. / Ὠ ου ) ΜΗ. Χωρθὶς δὲ τούτων ή ὀκώλνε τοῦ μὸ κοκοῦ νόησιν :)), τᾶ δὲ 

Β. 4. ἄλλη δὲ πάρεγν] 8ο Ἑ. ἵπ ρτῖπια γους αά[εππέασ Ῥαΐ. Χγ]. Τ,εοπῖς, Βομοίξ, Απιϊοί. ἵπ Ροβτεππα Απιιοί, 
νεγῃο Ἁγ]. Με. Ὑμ]ρο. ἄλλην δὲ παρίησι: 4Ἡογαπα ΡτΙπιαπη ΘίερΗ, πείοῖο υπἀε {απιβί : ΡοβτεπηπΏα 
ΜαὈυϊϊ α Πιεοπῖοο. ἸΝάπι Α]ά, ὤλλο δὲ παράγασω: Βελοίί, ἄλλο δὲ περίγασι». 

[αξἴοταπι η πος Ἠ Παπῃ Ἡαβεαπηως, {εά ποὺῖς οοπ- αἰῑαιί Ἠίαπι «οαµε Ρετῖ]ῇΠε, ωεροίο αἱ Πο 
{τα αἆ Ἠρες Ίμάισαπάα Ὑ Πα Ἱπάϊρεπεῖοιφ. Ὠεἰπάε 
αωαπάο Μωπάις ἆε {επίοηεία Ιρίογαπι οΟΠβΑΡΓΑ- 
νεπίς, Ἰα]υπα οαιϊάεπι π]]απα ρτοτίας {αρετεῖε, 
ει Ὀπινετίωπα Ρτιάεης {μηςο ετῖε αἴαιε {αρίεης, 
Ἐ{ ετρο Βτιάεηεῖα, είίαπι {Π Μαΐαπι ποπ Πε: ηο- 
αµε πεεεῃε εβ τε { Ῥτιάεπεῖα πε, ἸΜαΐαπι εείαπι 
εχίεί,. ἹΊαπι { οπιπίπο οροτίεέ Ῥγιάεηιίαπι ε[ε 
Ῥοποτυπι ἸΜαιογμπιααε {οἰεπείαπι, αιἱά ἵποοπι- 
πιοςί ε{ε, { Μα]ις (α0]αεῖς πα]]α τεἠπαιαέατ Ῥτι- 
ἀεηεία, Ίοεοφιε εἶας αἱίαπι αοφιίταπιυς ν]τεμίεπι, 

Ἑ ΏΟΏ ΈῬοποτυιπι εἰ ἸΜαϊοτωπα, {εάἆ ἁππίιαχαί 
ταπα Π{ {οιεπεῖα ) Ομεπιαάπιοάμπα {1 ἆε ςοἱο- 

τρις ηίρες οπιπίπο Ιπίτίτες, εί οοπίεπάετεί Ίαπα 

αππρηας {τε αἱδοταπι εἰ πίστοταπα {εηίας, αιῖά 
οὐὑ{ωτεί ααῖπ εἶ τε[ροπάετεπιιςὸ ΤΝΙΠΙ{ πια]ί εἴ, 
{ απεπι {ω ἀῑείς ΎΠαπι ποπ Ἠαδεπιυς, α]ίο ἵῃ- 
Βτιδεί {επία εἰ ν, αι αἶδα εί ποπ αἶδα αΡΡρτε- 
Ἠοπάίππμς. ἘΈσο επἰπι πεααε (αµ{αίαπι ἵπαπεπι 
Ραΐο {οτε, απηατίς ἀεβειεωίδας: πεφµε ΄Γαέαπι, 
ἀο]οτε Πιο]ατο : πεαφιε Ργιάσηίίαπι, Μα]ο ΠΟΠ εχ-- 
Παηίε: {εἆ εί Ιΐος πιαπίατος {εη/ας, ἁω]εία εί ΠΟΠ 
ἁμ]οία, ρταία εἰ ΠΟΠ ρταῖα, ρετοϊριεῃίο», οί Βτι- 
ἀεπιῖαπι Έοποτμπι 2ος Ποπ Ῥοπογαπι [εἴεηεῖαπα 
πϊμι]οπαίπας {αέυταπι. Ουίρας γἰάεεις {εοις, 
Ώοππεη {οἶ]αηί Πσεε, τειπ ποίς τε]πααηΕ.’ 

ΧΥΤΙΠΙ. Ῥταιετεα αι Ἱπιρεάϊξ απο παίπας 
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ἀγαθοῦ καὶ ὑπαρξιν:, ὥασερ, οἵμαῃ, κὶ τοῖς εοῖς ὑγέίας μῇρ ὅοι παρα 

σἷα, “υρετὸ δὲ κα) πλάωράτιδος νόησς. ᾿Ἐπὲ ὃ ἡμῖν κακῶν Ὦ ἀφ9όνως 

πὰσι “παρόντων, ἀγαΏ δὲ µηδεὸς, ὡς ἅτοι λέγεσν, Ἄλλα τῇ γε νοξν 

θὔχ Ἀπολελέμμελα ᾖ' Φεόνησιν, τὸ ἀγαφὸν, 7 ὀὐδαιμοίαν. Ὁ καὶ 9ου- 
µασύν ὅοιν εἰ τῆς μλὸ Ἄρετῆς μὴ παρούσης εἰὼν οἱ διδώσκοντες ὁποῖόν 
ὅοι καὶ χοτάληννν, ἐμποιοκῦτες τῆς χαχίας δὲ μὴ νομβνης, οὐ ὃυ- 

νατὸν ἱιῶ κτήσαῶ-αι νόησω.  Ὅρα }ὸ οἷα πέφ εαν ἡμᾶς οἱ κἩ τὰς ὂν- 

νοίαο Φιλοσοφοιῶτες, ὅτι τῇ μὸ ἀφροσιώῃ χοτιλαμεάνομρ Ἱ Φεύ- 
νησν, ἡ δὲ Φφρόνησις ἀνόυ τῆς αἀφροσιώης οὔτε αὐτὼ ἀφροσιύίω καζι- 
λοαμβθάνεν έφυκεο. | 

ιν. Εἰ δὲ δὴ πάντως ἐδετο κακΏ αμέσως ἡ Φύσις, ἓν ἑώ δίπε 
παράδειγμα κακίας ἱκφιὸν, ἢ δτερον εἰ δὲ βάλει, δέκα Φαύλες, Ἡ 
χιλίης, ἢ µωρβίας ἔδει λυέῶ-αμ καὶ μὴ κακίας μὺ Φορὼν τοσαύτίω τὸ 
πλῆθος, οὐ Ψάμμος, Ἡ κόνς, ἢ Περῷ ποικλοτρέχων οἰωνῶν τόοσον ἂν 
χεύαιτο δει μὸν, δρετῆς δὲ μηδὲ ὀνύπνιν. Οἱ μδὸ ὸ ὂν Σπάρτη Ἡν 
Φιδιτίων οχιμελέμΏμοι δύο ἢ πες Εἰλωᾶς ἐμπεφορημένες ἀκρόίτη καὶ 
μεφθύονᾶ, εἰς κοιὸν, ὀπιδείκνικυτο) τοῖς νέοις ὁποῖόν ὅοι τὸ µεθύευ, ὅπως 

ἐς στ φώς αλ πολ αν ας νο 
Ρ 2 οι τὸ οθονη Ἰαηεπᾶναι ομπν Μο. οἱ Βίκ. οτε ἑαυτὸν οὔτε τὴν ἀθεοσύνη 

Ὀ. 8. ἡὶ ψάμμος] Βετῖρᾶ ομπι Βαΐ, Ἁγ]. Τ. Ν. Με. Ὑμϊρο, οὗ ψάμµος. Εε]ϊαια Πίο ἵἊπσετε αἸ]επαπι οεπ{(ω]. 

Ε. ο. δὸ τας ες. Ε, Ψλ]ρο, ἕνα τρᾶ. . 
Ε.. 3. ἐπιδείκνυνται] Ῥηΐο α]ααῖά εχο]ἀϊ[ε, ας Ἱεσεπάιπα εῃε νε], µεδύοντας εἰσώγοντες, εἲς τὸ κοινὸν ἐπιδείκνυνται τοῖς 

νέους ὁποῖόν ἔρι τὸ µενύειν: γε], µεδύοντας, εἰς τὸ κονὸν ἐπιδώκνυνται τοῖς νέους, διδάσκοντες ὁποῖόν ἔφι τὸ µενύει», 

Μαϊϊ Οληζαπιπιοάο Πε Ιπεε]]ρεπεα, Βοπί εεῖαπα 
εχΗτεπιῖα ὃ Ῥίουξ, ραῖο, [6 αἀεβ [αηϊία5, αι]ά 
{ευτῖς {Πε αιε ρ]ευγῖῖς Ιπίε]]σιπε, Ὁμαπάο Πο 
είίαπι αυίδις οπιπίαπι ΜαΙοταπι «ορία οδείρίε, 
Βοπιπι πυ]]απι, αξ 1ρΠ αἴμηέ, ἵαπιεῃ πος ἀε(Ηευ-- 
ποιΓ εορπ[έίοπε Ἠοτωπη, {εἆ Ιπίε]]]ρίπιας αιῖά Ρτι- 
ἀεηιία, αιἱά Βοπαπι {τ, αιἱά {ε]οῖα. Αιαιε 
2ἀάεο πιίταπα εδ, ν]τεαεῖ αήεπεῖ εῃε {αππεπ αἱ 
πος οοπαργεμεπίοπε αἴαια ἱπβτιαηές αυα]ῖς ϱ4 Πε; 
Μαϊαπι πίᾗα εχτετῖε, αια]ε Πε Ιπίε]]{ϱί πεφαίτα. 
γάες επἰπι αιῖά ρεγ[ιαάετο ποδίς γε]ίπε ααἱ «οἩ-- 
ἴτα Ὁοπππιμπες Νοέίοπες ρλΙ]ο[ορηαητατ; δα Ηέία 
πο; ΕγάεηΙίαπι εοπργεβεπάεγε: Ῥγμάοπίαι [πε 

Αηηία πεε [εἱρ/αηι φίάεπα, πεε [μαι ῥεγείβεγε 
ο(. 
αχικ. Οιιοά ῇ οπιπίπο οτέα Μα] ορας {αῖε ἸΝα-- 
{ωγα, ππαπα α]αισοά ν1Πὶ εχεπιρ]απα αἴαιε αἰτε- 
τπτ {αβπςεγε ροῖεταξ; ἴπιο { νγἱ5 ἀεσεπι, νε] παῖ]]ε, 
γε] άεοεπι παῖ]]ε, ν]εῖοίος φας ἀερυϊῇΠε παίοί; πο 
ἠθίφιςο ἑαπίαπι γυἱείοταπι εχετε πια]ειάίπεπι, 
αυα., αέ αἲε 1]ε, αγεπώ, ῥ]υεγές, εἰ ῥΕἨπαΤΙΟΗ φΗἰ- 
ὄμς υαγί υομεγεν απ ρπέεη, ΠΙΟΠΕΥΙΗ [βεγά- 
εί; π]]απι Ιπεοτίπι γἱτεμεῖς νεὶ {οπιπίαπι. ΌΟμί 
Βραγία: Ρ]]άῑε]ς ῥταβεΓαης, πππα αμίέ ἆμος Ἠ]]οίας 
ππετί Ρ]επος εε εὐτίον ρτοάιςευαπί, αί αἀο]είοςῃ- 
αΌις ἀεπιοπβταίο αιίά τεῖ ε[εί εὐπίείας, αἆ ἵεπι- 
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ΦυλάτΊωνται κοὶ σωφρονώσω. Ἐν δὲ τῷ βίῳ τὰ πολλὰ {οῦτα τῆς κα- 

χίας γέγονε «δαδάγμαπα: νήφων }ὸ οὐδὲ ἐξ ὅδι «οεὺς δεετὼ, δλλὼ 

ῥεμβόμέλα πάντες, αἱχημονομβκαν κο χοχοδαιμοᾶντες: πως ὁ λόγος 

ἡμᾶς μεθύσὰ, κὶ ποσαύτης χαταπίµπλησι τεραχῆο κ) «δαφροσύνης, ἐδὲν 

Ἀπολέποα: οἴό κωνῶν, ἃς, Φπὸν Αἴσωπος, δερμάτων τνῶν ἐμπλεύντων 

ἐφιεμῤας ὀεμῆσαι μᾶῤ ἐκπίνεν 7 λέλαοσ, ῥαγέαι δὲ «ωξότερον ἢ 

0] δερμώτων λαθέῶ-α) καὶ }ὸ ἡμᾶς ὁ λόγος ἐλπίζονᾶς «ὐδυκιμήσόν ὃὲ 

ἄιπὰ κοὶ τῇ Σεετῇ ορσοίεδα, σοὶν ἐπ᾽ ὀκένίω ἀφικεῶ-α ἠρλαρι 

κ ὁσύλωλε, πολλῆς ἀκράτε καὶ πικρᾶς χομίας σεθεμφορη βίας έγε 

π καὶ “τοῖς ἐπ᾽ ἄκρον φθθχόήησι, ὡς οὗτοι λέγαση, ́  ἔτε κυφισμὸς, 

« ἔτε ἀνεσῖς ον, οὔτε οναπνοὴ τῆς ἀθελτηρίας 19] καχοδαµονίας.᾿ 

κ. Ὁ πύκω λέγων 6ὔχ ἀχεήσως Ὑεγωέναι 1 κακίαν, ὅρα πάλη 

οἷον αὐτὸ Ὑποδείκνυσι χρημα, καὶ κτημα. τοῖς ἔχῃσ, γράφων ὂν τοῖς 

αξὶ Κατοθωμάτων, ὡς -- ὁ Φαῦλος ἐδενὸς δείτωι, Φὐδενὸς ἐχὰ χρείαν' 
ἕ. θὐδὲν Ὅοιν αιπὰ χρήσιµον, ἀλὲν οἰκεῖον, Φὐδὲν αἁρμότιο. ΤΠῶς οΌω 
εὔχεηςυς ἡ κακία, μεθ Ἶς Φδδὲ ὑγεία χβήσιμον, δδὲ πλήθος χεημάτων, 
6ὔδὲ «φθοκοπή : οὗ σηη δξ τις ὧν τὸ μῤ «φεβηγμόῤα καὶ ληπιὰ, κοὶ 
νὴ Δία εὔχρηρα, τὸ δὲ κὉ Φύσιν, ὡς αὐτοὶ καλῶση; Ἑίτα τώτων ο δὴ 

ἔχει χρείαν, ἂν μὴ λῥηται σοφό. Οὐδὲ τᾷ σοφὸς ὅω ολνέῶαι χεείαν 

ᾱ 5. εὐδοκιμάσειν] 1 εσεπάππη εὐδαιμονήσειν, πἳ πιοπι]ΐ εί γοτιῖϊ ΧγΙ. 
Ε. 7. πολλῆς ακράτον] ῬτουαὈϊ]ττοτ Ἐεῖῆς, πολλῆς καὶ ἀκράτου. 

Ρεταπίίαπω {εγναπάαπι «ος «οπἀοσείασετεηί, 1η 
γίτα αυἴοπι ρ]ωτίπια [απε (ας ν]ΠΙ εχεπρ]α; ηΠε- 
πιο επίπι αἆ γἱτευτεπι {οῦτίε {ε εοη/εττ. {εἆ ναρα- 
ππΙΓ ΟΠΊΠΕΡ, τωγρίτεγ αρεητες εἲ πη](εγς ν]νεηίες ; 
Ίτα ταίο Φτοῖςα πο Ιπευτίας, 2ἆεοφιε «οπέιτὂαε 
εί ἀεπιεπίας; Ππη]είαυε Ππίοιτπαε «απωπι ΑΕ{ορί, 
ους επι ἵπ πιατί παίατε αμαίάαιη ν]άετεηῖ ρε]]ες, 
εοπαί {απί ἴ]]ιά τά Ρτϊωίᾳαε ετΓερµεγυπ{ 
4 υαπι ρε]]ες ἀρρτεμεπάετεητ. Ἐλεηίπι πο 4ποφιε 
λα ταῖο, [ρεταηίες ορετᾶ εως αἆ νἰτειίεπα οἵ {6- 
Ηε]ίαίεπι ΡεΓνεπίμτος, Ργιωίαιαπι «ο αοοεάαπηις 
Ρεβιηάαί, ππ]ίο πἹεγο Άπιατα: γἱτοβ{αείς αὐϊς ορ- 
«Ρ]είο. δἱ αιῖάεπι εἴἶαπι 135 φιί αά Γη ῥγο- 
Γεεεγαπί, πα εβῇ, α Τρι ἀῑοωπε, αἰ[ευαίίο, η ]]α 

γεη(ῇο, πλ] γε(ριγαέἑο α /α]εΗία εἰ ηγειἐςζ{αέο. 
Χ. Οείεταπι αι ο0/{σέεηι πο” {πιίήεγ 

αἲς εκ//Ηε/[ε, γιάεαιηυς ἀείποερ αιαίεπι εαπι ΓΕΠην 
εἴ ουΙ υ{αῖ οβεηάαί εΠε εα ργαῖτο : ειπα ΙΠ «ΟΠΙ- 
πιεπίατίο ἆἂε Ῥετ[εᾶϊς ΟΗπεῖῖ {οτῖδας, 7Τ1ἱοίίωη 
Λογπέποήη ία γε σι βαδεγε, π]]ά μη ιί- 
η εἰ ε[ᾗ {ήν Π{ρΙ/ αεεοπηοάαέήη, ΠἱρΗ] αβέωη. 
Ωιοπιοάο ειρο υε]ς εβ γΙεοβίας, οἶπι «ια Πε- 
αυε Ῥομα γα]ετιάο ρτοάεί, πεαιε ἁῑγίεία, πεφιε 
Ρτοίεέτις ) οη ἰπάϊσεί απίεπι αἰαμῖς εοτιπα, 
απογιπῃ αἶία {πε ΡγαροΠτα εἴ [απιεηὰα, αἴαιε αᾱ- 
εο ρεγαµα, α]ῖα {οουπάμπα ηαίιταπα, μὲ Τρί αρ- 
Ρε]]αητ } Έπροπε Ἠΐς πεπιο ορις Ἠαδεί ΠΙ{ ῥαρί- 
εηςὸ Ίτ πε γ]οίας αι]άεπι ορας Ἠαδεί, υέ πας 



4Ο ΠἉΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
5/ « ο ει 9 ” » ” ι) ’ έχει ὁ Φαῦλος. θὔδὲ διψῶσν, Φὐδὲ -σειῶσιν ἄνθρωποι πρὶν σοφοὶ 

(ὁς ἡλνἠ δλι δές ων μία κ έῶ ὀψῶντες ἄω, ὕδάτος οὐχ ἔχεσι «χρείαν' ὐδὺ ἄρτη, ειυῶντες 

Ἐένοισι µειλίχοις εοικότες, σέγης ρα. | ν 
Μοῦνο 6 σσυρὸς κεχρηµένοις" 

ὅτως αἔχ εἴχε χρεαν ὑποδυχῆς Φὐδὲ χλαίνης ὀκᾶνος ὁ λέφων, 
Δὺς χλάωαν Ἱππώναχτι' κάρα ῥιγῶ. πἩ 

᾽Αλλὼ βόλε «δάδοξον εἰπᾶν τι καὶ «ὸν κοὶ ἴδον: λέγε τὸν σοφὸν. 
μηδενὸς έχεω χβείαν, μηδὲ δεῶα ππνος' ὀλέῖνος ὄλβιος, ὀκενος ἄπροσ- 
δεῆς, ὀλένος αὐτάρκης, μαχάρλος, Τέλειο. Νιοὶ δὲ τίς ὁ ἴλιγίος ὅδχ, ο 
τὸν μὴν ἀνενδεῖ δεῖῶ-αι ὧν ἔχει ἀγαΦὤν, τὸν δὲ Φαῦλον ὀνδεῖ μῇῥ 5) 
πολλῶν, δε αι δὲ μηδενός, Τετ λέγει Χρύσιππος, ὡς “ οὐ δέω”) 
ὅ μλὸ, ὀνδέονται δὲ οἱ Φαῦλοι”. πεῶν δίκίω δεῦρο κἀκᾶ τὰς κοινὼς 
ὀμνοίας µετωπείο. Πάντες ὸ ἄνθρωποι τὸ δεΦ-αι «φεότερον 5) τῷ 
μὴ δεῖᾷ-αι νοµίζεσιν, ἡγούμΏροι τὸν εχ. ἑτοίμων Φὐδὲ εὐπορίσων δεόμημον 
ὀνδεῶται κεράτων φοιῷ καὶ Περῶν Φὐδεὶς ὀνδεὴς ἀνθρωπός δη, ὅτ 
μηδὲ δεῖτοι πάτων ὸλλὼ ὅπλων ὀνδεῖῖς λέγομομ, καὶ χρημάτων κὶ ἵμα- 

/ «/ 9 / / λ / λ. 3/ ἑ των, ὅτων ὀν χθεα υόρλμο, μὴ πυγχάνωσι, μηδὲ ἔχωσν. Οἱ οὅ 
ὅτως ὀλιθυμῆσιν ὧεί πι παρὸ τὸς κοινὼς ὀμγοίας Φαίνεῶς λέγοῦες, ὧφε Ὁ 
πολλάκις οξικιῶς ὁ Ὅ ἰδων, ὀπιθυμία καβολογίας, ὥασερ ὀήαῦα. 

ςἘθνοισι---κεχρημίνοι:] Ύπ]βο οοπέϊπααπίας Ρτοβε οτδεῖοπΏ, 
«κάρτα ῥιγῶ] Ἱεσεπάιτῃ, κάρτα γὰς ῥιγῶ, πἵ αἱῑῖ6 Ἰοοῖς εχίῖαί, εἰ Χγ]. εἀϊάττ, 
. τοῦ μὴ δεῖδαι] Ἱνεραπι ουπι Απιιοί. Με”. Ἐεϊῆς. τοῦ ἔνδεῖσναι. ωσ οι αι 4 

Ώρίεης. ας ταίοπε ποπ Πεῖεπέ 2αέ ε[ατ]επί Ἡο- ἀεεί, ορας Ἠαῦετε {αἱ Ῥοπίς: ν{εοίαπα αωίεπῃ σα-- 
πιίπες απίε αυαπι {ρίεητες παπε; Πειεηίες αμίεπι 
4ᾳυ ορι5 ποπ Παδεδιηί, ποΏ ραπε ε[υγιεηίες; 

(Πεπιεπεῖσας πα]]ες Πορ] ρα», πΙΠ 4 παπι 
Τεέταππαπε Πῖ] Ρείεπ ας. 3 

Τε Ποίρίεο εί εΠ]απα ποπ Ἠαρεραί ορις ἵ5 αιἱ 
ἀῑχίε, 

Οµ]απιγάεπα οεάο Ἡϊρροπαά, παπι να]ᾶε αἱσεο. 

θεά νίς αἀπιίγαὈι]ε α[αιῖά, {αδ61ε, αο ρεεμ]ίατε 
α]ιαπῖά ἀῑοετεῖ Ώϊς [αρίεηίεπα πι]]α τε ΟρΙ5 Ἰ1- 
Ῥετε, πας Ιπάίρετε:; 1]]ε {οτιηαίις εβ, 1]ε 
πι] τας τεῖ Ἱπάΐρις, Π0Ι {αβΗοἷεης, Ῥεαίως, Ρετίες- 
(15. Ώυα νετο βα εβ νετῖσο, εαπι ου ΠἰλΙ] 

τετε αα]άεπι παω]είς, Ιπάίρετε πυ]]α τε: Ίος επίπα 
ἀῑείε (Ἠτγβρρις, ποη -Ὁ άν κά εαγεγε υίο[ος, 
τεΠεταταπι ἵη ΠΠοΓεπι ας 1]ας Ὁοπιππαπες ἸΝοιί- 
εἶαφ Ἰαέρηφ. ἘΕτεπίπι ΟΠΕ Ἡοπιίπες {πάίσεγε 
Ρτίας εΠε απαπι εαγεγε {επίαηέ; εκἰ{επιαηίες ειπα 
φαΐ Ιπάϊσεί τεῦα5 ποπ ἵπ Ρτοπιτα Πες αιέ ραταία 

οἴμδις, «ωτετε. Οοιπίρης ααἶάεπι εἴ αῖς πεπιο 
Ἠοπαίπαπι «αργεί, απἱᾷ πε Ιπάϊρεί ο. 185 αἴ- 
πηῖς «4ΓΕΓΕ 909) εἴ Ρεοιπία, αἳ γείτε ἀῑοίπιας, ααὶ 
5, οπι υ{α5 εταί, ἀε[εεαμπεατ. δεὰ Ρίοἷςί 
ουρίαπε {επιρετ αἰαιίά «οπίτα Οοπππιαπες ἨΝοιί- 
εἶαςφ ἀῑχι[ε νιάετῖ, αξ πον]εαείς ολα [ρε α {εἱρ-- 
ᾗς ἀείοιίσαπε; νε]αί Πΐς, 
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κα. Σχόπα δὲ, μικρὸν ἀνωτέρω ἀναγαφὼν ἑαωτο. Ἐν πτ Ἱ' οδὰ 

τὼς ὀμνοίας λεγομθων δι, « τὸ µηδένα Φαῦλον ὠφελᾶῶω. Καΐτι 

παιδευόμλμοί γε πολλοὶ «φορκόδησι, κο) δµλάύοντες ἐλά))εροιῦτα, καὶ 

πολιορκάµθμοι σώζοντοι, καὶ “Ὄηεέμηνοι χειρανωγᾶντα, καὶ Ἱεροπόύον) 

νοσῶντες “ δλλὰ οὐχ ὠφελὂνται πότων τυγγάνωτες, Θὐδὲ εὖ «π'άλουσι, 

« ἐδὲ εὐεργέζᾷ, ἔχησι, θδδὲ εὐεργεῆύ ἀμελῆσν. Οὐ τοίνιω ἐδὲ ἀλαβισ- 
τοῦσιν οἱ Φαῦλοι καὶ μἱὼ ὁδὲ οἱ νοῦν ἔχουτες. ᾿Ανόπαρκτον ὅω ὅδι τὸ 

ἀγοίρμσυ οἱ μλὺ }ὸ σέ Ἀπορεροῦσ χάριν λαμοάνοτες, οἱ δὲ χάριν 

λαμβάνεν οὐ πεφέκασν. Ὅρα δὶ ή «οθὸς ζεῦτα λέγεσαν - ὅτπ ἡ 

« «γάρις εἰς τὸ µέσα Ἀ]ατένει, ὢ τὸ μΏὺ ὠφελῖν καὶ ὠφελδῶαι σοφῶν 

κ ζὰχ, χάρµτος δὲ κοὶ οἱ Φαῦλοι πυ[χάνεσω. ντα οἷς χάβατος µέτεσ, 
τώτοις οὐ µέτεα χβρεαρ; ὅπε δὲ Ἀ]άτένει χάρις, ὀκᾶ χβήσιµον οὐ)ὲν 
ὅοην, οὐδὲ οἰκῖον; ἄλλο δὲ ή ποιᾶ τὺ ὑπεργίαν χάρω, ἢ τὸ «σθός τ 

χβήσιµον ὑπαάσξαι τῷ δεομΆῤῳ τὸν «αφ όντα ; | 

κβ. ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Ταδτι μὸ ἄω ἄφες ἡ δὲ πολυήµητος ὠφέλεια 

ής ζὸη, ἱὼ ὡς μέγα Τὶ τοῖς σοφοῖς «ξαίρετον Φυλάοσοτες, Φδδὲ ὄνομα, 
/ » ν ω) 

λειπεση αυτοίς τοις σοῴοις. 

ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Αν ες σοφὺς ὁπηδηποε «ωεοτείνη Ὑ δωκτυλον Φρο- ρ 

Ώ. 9. ὠαγαγὼν] 8Ίο Βα[, Ἁγί. Ὑπ]ρο, ὠναγαγόν. 
Ἐ. 6. ππρούµενοι] Πτα Ἁγ]. νο]αῖε, 11Ὀτῖ ΟΠΊΠΕΘ πληρούμενον. 
Ἐ. 5. αὐτοῖς τοῖς σοφοῖς] Ιμεβεπάιπῃ ομπῃ ΜεὈ. αὐτῆς τοῖς μὴ σοφοῖς: Ἰάεπῃ νο]πετυπί Τ. Υ. Ἁγ]. Ἐεῖίς, 

ΧΧΙ. ϱοπβάεΓα γετο Ἱ]]ιά ραιίο αἰεπεῖα, {επάργε; εἰ ῥγοάε[ῖρ αίφιο 11 ἠαίοη ῥεγείβεγε, δα- 
αιιοά Τρίαπι «ποα.ε παπι εβ ἆς επιπεῖαεῖς πίτα βία ε[[ε: ργαίαη εἰίαηι αά υἰέοος βεγέίπσεγο. 
ἸΝοβείας, ΔΕΜΗΠΕΝΙ υὐίοβση ῥεγείρετε φιζερμα ἘΙΡο ααῖ σγλεῖα: {απί ρατειεῖρες, αῦ υ{α εχο]ιάση-- 
πα. Ατιὶί πια] Ἱπββτωείοπε ρτοβείωπε, {ωτὸ απο ρταία ρετεησίε, Ιοἱ πΙλῖ] αεἲ]ε ε{ξ, πἰμῖ] 
πι] {ετνιεπίες Ἡβεταπεως, οὐ(είι εχίπωπεα, αἀαρίρευπ ὃ αιίἁ νετο αΠιιά Εαεῖς εκ οββείο ρτᾶ- 
πιυε]α πιαπα ἀἁπειητωτ, αρτοίαηίες [πηαπέατ. ἴαπι, αααπι αμοά αἱ ρτα/ίε οββείαπι ορι5 Πα- 
4 πιβε] αἆ εος ὑπάε γεαεέ αμ]Ηαξίε, ἱπααϊαπε, πεφµε Ῥεηί, ἶ5 ηυῖς ἵπ 2ἱΐαιια τε Ῥτοβιῖς ὃ 
δεπε[ειὲς αάβεωπέμγ, πεφμε βαδεπὲ εος α φμΐδς ὃε- ΧΧΠ. Τ ΑΜΡΕΙΑς. Ύεταπῃ ας πε. Ὑε- 

᾿πεβεία αεβίαπὲ, πεφμε εὐς περ]ἰσπέ υπο. Έπσο πεταπάα αυῖεπι Π]]α Ῥιοΐσοταπι Ὀτ]ίεα αμίά ἔαη- 
νΙπο ποπ {ωπε Ιησταξ. Αὲ πεσιε Πρίεητες ἵπ- ἀεπι τεί εί} αωαπα, μὲ πιασηυπι α[φιῖά, θαρίεητῖ- 
βταιί απς. ἈΝα]απη ἴεληιε εβ ἱπσταί αππηϊ νἰ-  Όις εχἰπιίαπι {εγναηῖςς, Πε ΠΟΠΠΕΠ αμἰάεπι εἶας γἱ- 
τίαπι; «απι πεαιε ἀε[αιάεηί ρτατία Ὀοπί ἀεὈίτ, Ποίς ρειπιίζεωη ὃ 
Ἴπεφυε ἆε ντος Ῥεπε πιετετί Πςθας, Αά Ώαες νῖάε Ὠιαρυμενυς. δὲ αἴωπῖ, ΠΠ δαβίοης αἱρίδα 
αυ]ά τείροπἀεαπε: γαβίαπε, αἴμηε, {π ιεβίας γε ΛβΥμάσπίεΥ φιίοφο πιοάο ῥοΥγέσαέν οΊἩες ἰ0ΐ0 ογὖε {εγ- 
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νίµως, οἱ κ Ὁ οἰκεμηῥίω σοφοὶ πάντες ὠφελάνται. Τῶτο τῆς Φιλίας 

έργον αὐτῶν εἰς τᾶτο τοῖς χομοῖς ὠφελήμασι τὴν σοφῶν αἱ ὀφέίαι τελόυ- 

τὼσι. Ἔληρει δὲ ᾿Αρισυτέλης, ἐλήρει δὲ Ἐενοκράτης, ὠφελειῶα] μ 

ἀνθρώπες ὑπὸ 'εῶν, ὠφελδῶαι ὃ ὑπὸ γοέων, ὠφελξῶς δὲ σὺ χο-η- 

γη Ὑποφαωόμλνοι Ἡ δὲ αυμαςἰὼ ἀγνοῦντες ὠφέλειαν, ἰὠὼ οἱ σοφοὶ 

κωουμζῥων κατ ρετὼ λλήλων ὠφελοῦνται, κἂν μὴ σωυῶσι, μηδὲ 
γώώσκοντες τυγχάνωσν. Καὶ μἱὼ πάντες ἄνδρωποι τὼς ὀκλολὼς, κοὶ 
τὸς τηβήσής, αὶ τὰς οἰχωνομίας, ὅταν χρήσιμοι ὧσι πο] ὠφέλιμοι, τότε 
χρηόήµες χοὶ ὠφελίμες ὑπολαμοάνησι καὶ κλάδως ὠνέται καὶ Ἅπο- 

Φήκας ΦφυλάτΊε χρηματικὸς ἀνὴρ, 

Πλιύτα δοίγων Φάλωμον ἠδισον χερί: | 

τὸ δὲ ἐκλέγεῶαι τὰ «εὺς μηδὲν ὠφέλιμα, κοὶ τηεῖν οβιμελᾶς κοὶ 
Φολυπόως, οὐ σεμνὸν, οὐδὲ χαλὸν, Ὕλλα χοταγέλαςόν Ὅων. Ὁ ου 

Ὀδυσσὼὺς εἰ τὸν δεσμὸν ὀκενον ὀκμαδων «θὼ τῆς Κίεκης, κά]εσημαίνετο 
δ) αιπό μὴ τὸ παρ ᾿Αλκυόμ δῶρα, ταίποδας, κοὶ λέοηᾶς, καὶ ἅματα, 

καὶ χευσὸν, λλὰ συρφετόν να καὶ λίφες, καὶ  σιναγαφὼν τὸ «ξὶ 
{ζοῦτι «φοθαγµατείαν, καὶ κτῆσι αὐτῖο, καὶ τήρηση, εὐδαιμονικὼν ἔργον 
ἡγεῖτο, κοὶ µαχάβιον ής ἂν ἐζήλωσε 1 ἀνόητον (ὐτίω «φθύνοιαν, κοὶ 

χεγόσπουδον «Ἰιμέλεαν; Αλλὼ μἱὼ τῶτο τῆς Στοικῆς ὁμολογίας τὸ 

Β. 5. και Ἀ συναγαγὼν] Αά {επίοπεῖαπι πῖ] ἀεβᾶετες, Π Ίεσαφ λίλους συναγαγὼ», τὴν ππιρὶ ταῦτα---. Όπηπες (ΑΠΊεΠ 
Πρτί Ίαουπαπα ἨΠαθεηῖ, αποταπ ταίίοΏεπα ΠΟΠ Ρο/απιΗ9 ΠΟΠ Ὠαδετε : Ιίαφιο νεὶ ουπι Ἁγ|. σκύθαλα, νεὶ 
λήζου;, νε] κόνι», νε] Ώποῖ]ε, Παρρ]επάωπι. 

γάγ1 δαβίεπέες επποωὔπεἨΠ {πάς εαβίώη. Ἠος 
ορυς εί α]ωεῖς Ριοίσαε, ας, οοπιπιιη]ςατίς «ΟΠ1- 
πιοάϊ5, νΙτευῖες βαρίεπίέιπι τεάειπί. ΤεΙίτανετυπί 
εΓρο Αγῑοιε]ες, εἰ Χεποοταῖε», ΓΠαέιεηίες μεἰ]]-. 
τατεπι αά{εττῖ ποὺῖς α ΤΙ], α ρατεπίίδι5, α ΡΓα:ςερ- 
τοσῖους, Ἱσηατί ποϊταδ]]15 Ἠ]ας έ1αέέσ μα” δα- 
Λίεπέες {πυίσει [2επάμσῃ υγ ἐίοΤῃ ΠΟ μον 
είπα { πες εὔη/ε[(αμέ {πυίσεῃ πες ποίεα. Ἐπίπι- 
γετο υη]νετῃ πιογία]ες ἀε]εέχας., αά{εγναέίοπες, ἁ- 
Ῥεπίαίῖοπες ἔαπι ἀεπαπῃ αέῖ]ες «επ{επί, οµπα υ{απα 
ΑΠφυεπι εί εοπιπποάυπα εα ρΓαδεητ : εἶανες επηῖζ, 
Ρεπι ειήτράϊί Ἀοπιο τεῖ {αοίμπάαε Ιπίεπέας, 

Ἐείεταπς οραπι (Ππα]απιατα ΓιανΙπππασα παπα : 

ἀε]ίρετε αυἴεπι αἩσξ πι] {πε α{αῖ, εί {εγνατε 
2ηχΙε εα ας Ἰαροτίοίε, ποῦ ρι]εβταπα αμί ρτας]α- 
ταπι, {εά τιάϊου]απα εβ. Ὦὓ]γῆες αιἶάεπι {Π ποάο, 
αεπι Οἶτοε εαπι ἀἆοομετας, ππιπϊν]βεί ποη ἆοπα 
αριἀ Α]οϊποιπι αοσερία, επὶροάς», Ιερείες, γείτες, 
αµΓωπη, {εά αἱ(αμἱ]α5, ]αρίάες, ααφμε Ἰά επι 
γ]]]α, «οΏφετεῃς, οοσυιραγί {5 οἶτοα εα, αἲ ροβιάετε 
εί ομβοάΐτε, Ῥεαίαπι ρυ(α[εε; οσα αἱς {Εα]έαπα Ίαῃς 
Ρτονἱἀεπείαπι, εί ἵπαπεπι ορεταπα ρυζαΠεί Ἰαάση- 
ἁαπι) Α: επίπι ηος ἱ]]μά Φίοΐσα «οπ{επ{Ποηίς ρι-- 
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ο χφλόν ὅὸτ, καὶ σεµνὸν, καὶ µαχάθιον, ἕτερον δὲ οὐ)ὲν, λλ ὀκλογὴ καὶ 
τήρησις οἰνωφελών «Φβωγμάτων χοὶ ἀδιαφόεων τοιαῦτα 3ὸ τὸ κὉ Φφύσι, 

κοὶ τὰ ἀπτός ὅδι μᾶλλον ε γε κραασέδοις, καὶ ἁμίαᾳ χρυσαῖς, κοὶ νὴ 
ἅ Δία ληκύθοις, ὅταν τύχωσι, «Ὀζαοάλλησι τὸν µέγίςον πλῶτον, εἶτα, ὥασερ 
οἱ γεῶν ππνων ἢ δαιμόνων ἱερὸ δόξαντες Ἱωρηφάνως κοφυορίσαι καὶ 
λοιδορῖσαι, µετακρούσωντες εὐθὺς ὑπππίήασ καὶ χάθίωται πιπεροὶ, 
χφτόυλογαιῶτες καὶ µεαλκύοντες τὸ }εῖο οὕτως ὀκεῖνοι νεμέσὰ πινὶ τῆς 

ϱ µεγαλαυχίας ταύτης κοὶ χενολογίας «Ὀθιτεσύντες, αὖθις ὂψ τότοις οξε- 
πάζονται τοῖς ἀδιαφόροις καὶ μηδὲν «πθὺς αὐτοὺς, μέγα βοῶντες ὡς ἕν 
δι ἀγανὸν, καὶ χαλὸν, καὶ σεμνὸν, ἡ τήτων ὀκλογὴ, καὶ «δι ταῦτα 
οἰκονομία, καὶ τάτων μὴ πυ[χάνονα, σξχ. ἀξιόν ὅδι βιῶν, λλλὼ Ἀποσφάτ- 
τει ἑαυτὴς ἢ Ἀποχφρτερέν, «Ὄολλὰ τῇ δρετῇ χαΐρεν Φφάσκονᾶ. Τὸν 
ποίιω (Θέογνιν αὐτοὶ παντελώς αλυῆ κοὶ μικρὸν ἡγῶνται, λέγοντα, 

ο να τν 

΄ 

Δ / / 42 , / 

Χρη σσενίζω Φεύγοντα, κι ες µεγωκήτεα πόντον 

Ῥίπηεῳν, ὁ πετρῶν, Κύρνε, κατ᾽ ἠλιθάτων"͵ 

ὅτως Ἀποδειλιῶντω «πεὺς ) πενίαν ἀδιάφορον ἔσων' δλλ' αὐτοί γε ζιυτὰ 

ε εζ λόγῳ «Φραχελόύοται, κο λέγεσν ὅτι, ὅ χρὴ όσον Φάύγωτα με- 
“2αλίω καὶ αλγηδύνα σύντονον, ἐὰν μὴ παρ ξίφος Ἡ κώνειον, εἰς Ὑά- 

. ἔσι μᾶλλον] Μετ. ἔτι μᾶλλον. 
«µετακρούσαντες] µετανοήσαντες Β. Ἑ.. 
. ἕν ψ δίο Απιϊος. Με. γ|. νετῇο. Ὑπ]ρο, ἔνεσιν, 
«Ἡ τούτων] Βἱο Α]ά. Βα{. Ἁγ]. Ὑπ]ρο, ὃ τούτω». 
.οἰκοομία] δὶς Β. Ε. Απιιοί. Ὑμ]σο, ἡ κονωνία, Ἰ 
. πρὸς τὴν πενίαν----ταυτὰ] Ἠθεο γυ]ρο ἀεβάεταία αἀἀῑάίπιας εχ Β. Β. Τίεπι {οτε Εεί[ῖς, οοπ]οοίξ. σσ σΩΩ Ὁ Ρο 5 Οἱ 

εἨγυπι εῇ, εἰ ργᾳεἶαταπι, εὲ Ῥεαέωπι, α]αά πἰλ]], 
μ.π1 ἀε]εέτας εἴ οιήξοάϊα Ιπιαε]απα τεγαπι δέ ἵπ- 
..-, Πα ιϊάεπι {πιὸγὴὴς εἰ πας αμγεῖς, 
αέφιιο αάεο { ἔ{α ευεπίαί {εςγ1βὲς εοηβαγαπέ πα κίγιῶς 
οε. Το, Ἡ: αι Ώεοταπα αμ: ρεπίοτατη «1ο- 
τυηάαπα [αοτῖς γἱάεπεατ {πρείρε «οπέιππε]απα ἵπ- 
ἑα]Τε εἰ πια]εάικιῇε, πποχ πιωέαίλ {εηέοηεία ἆε- 
παζειης {είς Βωπα]]είαιο αάῄάεπε, πιαρηἰβοῖς ρταξ-- 
οοπ5 ΠµπιεΠ οοἱ]αιάαητες; Πο Θεοίοῖ, ]αέχαπίαπα 
εοταπι εί Παε1Πέαίεπι ἨΝεπιεᾷ αιαάαπι α]οϊ[οεηίς, 
τυγίαπα 1Ώ Εὶς {είε εχεΓοεπ{ νὰ Ἰογομληνε, εί αια; 
ηΙηΙ] αἆ 1ρίο [αεϊαηε, αἰία νοςς {εβαηίεν 17 
[ὲ ἔοπια, ῥΗΙεβγα Ην οἱ ῥγσε]αγήη. ἀε]εξτιιι Λογ 1η 

ϱἱ οοπηηπιπἱεαέ{σήν φέδης φί πο βο{ΠΗΥν 0Η 
ἄεδεγε υίυεγε, [τά /ογ{ει {01 ε/{εἰ/εϱΓε, αιί ὑπεαία 
υἱ{ώη ᾖπίγε, προ Ὅαίε υγ ἀῑξίο. Ί Πεορηϊάεπι 
«πε ἱρῃ Ρτογία αβ]εξεῖ απϊποί Ρα]Πε αἴαηε, πἰπιϊ{- 
ας Εἰπιίάαπα αἆ ραιρετίαίεπα, τεπι Ιπάιβετεηίεπη, 
αιῖ ἀῑχετίς, 

Όι ρααρετίαίεπα Εωρῖας, νε] {ε ἵπ ππατε γαβπα 
Ῥτο]ϊεῖας, οε]ᾷς, Όντηε, γε] α {οορυ]19 : 

ΙΡ {ο]α(ὰ οταίίοπε Πογίληέως, ]αδεπίαιε εβισίεῃ- 
ἀἱ πιοτδί πιαρηὶ «αυτα, αιξ οοηεἰπεηεῖ ἀο]ογί, {1 
πο Π{ αἆ πΙαηΙΠῃ σ]αάϊμς νε] οἴουία, ἵΠ πιατο [είε 
αρ]ίεετε, αιί ἀ4ε {εορι]ο ργαοἱρίίατε; αωμπι 1]]ο- 
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λατ]αν ἀφένω, καὶ κ «οετεῶν ῥίδειν ἑωωτόν ὧν Θόδέτερον βλαβερὸν, 
9δὲ χοκὸν, ἐδὲ ἀσύμφορόν ὅνη, ἐδὲ χοκοδαίµονας ποιέῖ τὲς «οσιήονα:. 

κ. Ὁ Πόε ον Φιν, . ἄθξομωμ; κ τνα λαάσω τῷ κο:ήκοῖ]ος 
ὁ δεχἰὼ, καὶ ὕλίω τῆς Ὀρετῖς, ἀφεὶς πὺ «φύσιν, καὶ τὸ κὉ) Φύσν :᾽ 
Πόε δὲ ᾿Αβισυτέλης, ὦ µοχάβιε, καὶ Θεόφρεισυς. ἄρχοται: τίνας δὲ 

Ἐενοκρόίτης. καὶ Πολέμων λαμβάνεσυ δοχάς; οὐχ κοὶ Ζἱώων τέτοις 
ἠχολάφησεν, ὑπυτιμδῥοις σιχέα τῆς εὐδοιμονίας τὰὺ Φύση, χο] τὸ ὅ Ε 
Φύσν: δλλ' ὀκάνοι μὸρ οτι τάτων ἔμευαν ὡς αἱρετίό κο ἀγα)ῶν καὶ. 

ὠφελίμων, κοὶ τιὺ δεετὼ ατλσλαξόήες αὐτοίς ὀνεργῶσων, οἰκείως χφὼ- 

μὐρίω ἑχόσω, τέλειο ἔκ τάτων κο] ὁλόκληρον ᾧοντο συμπληρομῶ [βίου 
καὶ συµπξαθευ, τιὼ ἀληδῶς τῇ Φφύσἀ «οθόσφορον ὢ σιωῳδὸν ὁμολογίαν 
Ἀποδιδύντες. Οὐ 39 ὥασερ οἱ τῆς γῆς ἀφαλλόμδμοι, κο καταφερόμΏοι 
πάλιν ἐπ᾽ αὐτίὼ, ἑταράτ]ουτο, τὸ αὐτὸ φδύγωαᾳ ληπὰὼ κοὶ ἐχ ἀἱετὼ, 

χο οἰκέία καὶ οἔχ ἀγανὼ, ὢ ἀνωφελῆ μθῥ, εὔχρηρα δὲ, καὶ φὐδὲν μὸ 
πρὸς ἡμᾶς, δσχὰς δὲ τό καθηκόντων, ὀνομάζοντες ὸλλὼ οἷος ὁ λόγος, 
τοῄᾶτος ἰιὸ ὁ βίος ἀνδρῶν ἐκείνων, ὰ ἐπθρσήον οἷς ἔλεγον οἰκέία κ σύμ- 
Φωνα παςεχότων. Ἡ ὃ τέτων αἴρεσς, ὥασερ ἡ «δα ᾿Αρχλόχῳ πω, 

τη μὲν ὕδωρ δολοφεοέατα χειρ, τή. ᾗ δὲ συρ, 

Ε. 6. κατὰ φύσιν] Τα ἀεᾶϊ {εοππάαπι Απιῤος, εἲ Με2. Ὑπΐςο, παρὰ φύσι. 
Ε. 4. οἰκώως] Ῥοτίο, καὶ οἰκιίως. 
Α. 6. Τη μὲν ὕδωρ----πΌρ] ΝΙβ αἆ Ρεοίαπι οτα[ῖοπεπη Ἠππο γεγίαπα αοεοπιπιοᾶατε γο]ηῖέ Διιξΐος, {ετιρΏί {απε, πε 

πιοπµΙπηας αἆ Ρ.050, 6. Τη ο ὕδωρ ἐφόρει δολόφρων χεβν τη η ὃ ἑ ἑτέρη πῦρ. 

ταπῃ πειέταπι Πε ἁαπιποίαπα, αὐξ ππα]υτη, ουΐ Ἱπ- 
εοπηπιοάµπη, πεαιε πα{ετος [πεῖαί εο5 αωΐδιις ας 
τες τες. 
ΧΧΠΙ. Ὁπαρ εηρο, Ἱπαμῖε, ογάἰαην εἰ φμοά [μ- 

21411 ο[/ε{: ΛγΙπεΙρίην ας /Ια{εγίαπι υἱγαμέές, οπαέ/]α 

Δαζωγας εἰ ἐς φις {επάμη Δαέμγαηι [μί ὁ Όιι- 
ἆς νετο, πιὶ Ἠοπιο, Απήβοϊιε]ες ει ΤΠπεορηγαίυς 
οτί {Πέ ὃ ααίδις Χεποσταίες ο Ῥο]επιοπ μῇ νἱτ-- 
ταξί ργἰπειρίϊ  ποηπε εἴίαπι Ζεπο Ίος {εομέις 
ε[ } αι εἰεπιεπία ροπετεπῖ {ε]οϊιεῖς, Ναθώτατη, 
ει 1ἆ αιοά εβ {εοιπάμπι ἈΝατιταῃ. ὙΨεταπι Πὶ 
αιἰάσπι Ἠ]5 Ιπ(τεγιηε, πε ορια! θις, Ὀοπίς, υ{ῖ-- 
δις; νιτεαέεπιαιε 15 α4]μηρεπίες είῆςαςεπῃ, ἆμπα 
µποφμοσαµε αρίε αείεα) πάς γίέαπι οεπίαετιηί 
Ρετ[εέχαπι οπιπίδωίαυς Ιπίεσταπα ραγεῖθις αΡίο]νὶ 

εὲ οοπῃςῖ, ας γετε ΝαξιΓα «οΠ{επίαηεαπη εί «0Ἡ- 
εἰπεηίαπι. Ἀοη επίπι εος ἱπιίζαί [απε, αμἱ α {ετ- 
γα εχΒ]ἱεηίες, τωτ[απα ἵπ επ ἀείετιμιεαγΣ Ποη, ἵη-- 
αὐαπῃ, Ἱία οοπίυτραίε ερετιηί, αῖ ερίάεπι τες {ι-- 
πιεηάαδ, ΠΟΠ {λπιοῃ εχρείεπάας ; αοοοπαπιοάαίας 
αἆ Ναι, ΏΟΓ ΓΑΠΙΕΗ Ώοηᾶδ: ἵπυεἶ]ςοἳ εξ πε 
υ{αῖ Ῥεπε αρία5; ΠΙΠΙ] αἆ πο Ρεττϊποπίςς, εί ἴα- 
πιεπ οββοίοτιπα ργϊπεῖρία, αρρεἰίατεπε, βεά αιια]]ς 
ογαζἵο, ἔαὶ15 εέίαπα νΙ{α [αῖς Π]ογαπα νίτοσιπι, αξξίο-- 
πες {μας ἀῑδείς {αΐς οοηπστµεηίε εί «οποϊπεπίες 
εχμἰρεπείαπι. Α: αιἰ 4 οοίσοταπα {απε [εξτα, ἵπ- 
Πας πιυ]]εγῖς Πας αριάἀ Ατοηιιοςμασα ασ, 

ἀο]ον πεέχεπς αα πάπα {ετεραί αἰίετα 
ἸΜαπι, αἰίεταφμε ἵρπεπις 

1070 
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τοῖς μὸ «ωζρσάγεται τὶὼ Φύσν, τοῖς δὲ ἀπωλείται δόγμασ μᾶλλον δὲ 

τοῖς μδῥ ἔργοις καὶ τοῖς «φςάγµαση, ὡς αἱρεῖς καὶ ἀγα)ῶν ἔχοται Ἡν 
κἩ) Φύσν, τοῖ δὲ ἐνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασι, διάφοροι καὶ ἄἴχρηξαι κο 

ἀθῤεπῆ «οξὺς εὐδοιμονίαν ἀναίνονται καὶ «οζοπηλακίζµσν. 
εκδ. Ἐπὰ δὲ καθόλη τάγαθὸν ὤπαντες ἄνθρωποι χαρτὸν νοῦσι, 

εὐκταῖον, εὐτυχὲς, αἰξίαν ἔχον  μεγσίω, αὕταρχες, ἀπροσδείς, ὅροι τὸ 

τώτων «οδαπέλεὶς αγοιδὸν, ὧροι γε χαρτὸν ποιξί τὸ Φρονίμως τὸν δάκτυλον 
σεοτῖναι; τή οἱ εὐκταῖόν ὅοι Φρονίµη σέολωσι:; εὐτυχὲ δὲ ὁ χατα- 
κρημνίζων ἑαυτὸν εὐλόφως» αἰξίαν δὲ ἔχει Ὁ μεγίείω ὃ πολλάκις αἱρᾶ 
λόφος ἀνὴ τῇ μὴ ἀγαθᾶ «θνέῷω; τέλειο δὲ καὶ αὐταεχές ὕοη, οὗ 
παρόντος, ἂν μὴ τυγηοίνωσι εν ἀδιαφόεων, ἐχ ἐππομβῤηση, Θὐδὲ βήλον”) 
ἕν: Γέγοε δὲ ἕτερος λόγος, ὑφ οὗ μᾶλλον ἡ σιωυήγία “ρανειόμητοι, 
τὸς μᾶῥ γνησίας ὑφαιρομῦτος ἀυτ ὁ Ἀποσσώντος ὀρνοίας, ὥασερ τέκνα, 

͵ σα. 9 / λ / 9 

νόδοις δὲ «οἘοσθάλλοντος ἑτέρας Φηβιώδεις καὶ δλλοχότες, καὶ ταύᾷ: ἀντ' 
ὀκενων ἐκτιφίωξῶαι καὶ «έργευ ἀναγχάζοντος καὶ Όιῦτα ὂν τοῖς «δι 
ἄγαλὼν κα] χακῶν, αἱρετό τε καὶ Φόυκτἵύ, οἰκείων τε κο] δλλοτρίων, ἃ 

μᾶλλον ἔδει Ἱερωμ τε καὶ Ψυχεῶν, λόυκῶν τε καὶ µελάνων σαφερέρου 
ἔχεω Ἡ ὀμάργέαν ὀκενων μλὺὸ }ὸ ἔξωλέν εἶσν αἱ Φαντασίαι (αῖς αἰῶ-ή- 

Α.Ο. ἄδιαφορα] Με]. ὡς ἀδιαφορα. 
Α. ϱ. καὶ αῤῥεπη) δἱο Β. Ε.. Ἐκεπηρ]. Τατπες. Αποπ, Τη Ὑαττ. Τεξ. Οταοο-],αῖ. υἱι]οίο τῇ αῤῥεπή, Ὑνἱρο, τῇ 

ετη. 

Ἑ. 4. ποιει] ᾿οἴεν Κεῖῆς, 
Ῥ. 7. οὗ παµόντος] 8ὶο Απιιος. Χγ|. Εεϊῆς. Ὑμ]ρο, οὗ μὸ παρόντος. 
ο.7 . ἐνάργειαν] ος ΦίερΗ. Α ἔνέργειαν Λ]ά. Βαΐ. Χγ|. Β. Ε. ἁπὈίαπι ἵπ ας οοπ{α/οπε, ί Ἠῖο, Ἱα α]ῑ]ς ]οεῖ», 

πίτα ρτα{εττί ἀερεδί. 

αἱ ἀεοτειεῖς παξµταπα ΠΌί οοπεϊ]ίαηε, αἰίς τερεὶ- 
Ἰωηές Ίπιο {λές εἰ τεῖρία ϱλ αα: {εοιπάπι α- 
{ωταπα {αηε μέ εχρείεηἆα εἴ Βοπα απιρ]εδχαπειγ; 
γετρῖς ας ποππϊηῖδις, ἆππαι Ιπάϊβετεηεία εἰ Ἱπαξι]ία 
εα ν]τιω αἆ [εΠςιίαίεπι ἀἰομπί, τεριάϊαηεε εί 
εοπίωπηε][ία αβιειεηίες. 
ΧΧΙΥ. Οµοπίαπι αιίεπι απίνετίε Βοπιιπ οπι- 

ηες Ποπιῖπες {επεῖαηί ε[Πε ]αταδί]ε, ορεαδί]ε, {αι{- 
ταπα, {άπιπιας ἀϊρηίταεις, Πδἱ Τρ {μβιεῖετι, πα τας 
αεὶ Ιπάϊσιπη, «ΟΠΙΡαΤΑ ἱρίοταπῃ υπ Εὶς Βοπυπῃ. 
Άη νετο Ἰαεεαπι αἀΐεταί ρτιάεης ἀῑσιεῖ ροττεόχίο ὃ 
3Ώ εχορίαπάιπα ε{, ρτιἀεηίει «οταιιεΓῖ ἓ αηΏ {ογ{ιι- 
ηλέμς εἴὲ, αμἱ {ε ειπα ταῖοπε ργα"οἱΙρίίεπι ἆαιὸλ 4η 

{ωπηπια ἵπ εο οοπ{ΗΕε ἁιρηϊίας, φὐοά ποπ δοηπί 
εαιήῖα ἀϊπιίετετε ταίο {Τοφιεπίετ ]αδεςὸ απ Ρεί- 
{εἕχαπα, τοἵάπιαὰε εχ {ε αρταπη ε{ξ, 4ο ρτα/{επίε, 
πΙΠ ἱπάΙπετεπείδας ροείαηίως, Ποπ Τοἱεταπε πεφιθ 
γο]ωπί νινετεὲ Ἐ εἰ αἰία Ῥτοΐοογαπα ταίίο, αιια: 
ππα]ογεπ εοπ/{αειμάἰπί {αεῖε Ἱπ]ατίαπα, 6ΕεΓΠΙαΙΙαΦ 
εἶας ποίίοπες «απμαπι παίο Παρίταπεης αἴίηιε 
Ανε]]εης, {ρυτίᾳς αμίεπι αἰ]ας ο Ὀε]]αῖπας αήιτάαί- 
αµε {αρπιίζίεης, Ἠαίαιε Πξαγαπα Ίοοο επαετ]τῖ εε 
ἀῑΙρί «οβεῃ5. Αίαιε πος αἰάεπι ἵπ 15, αξε ἁἷ- 
ουη{Γ 4ε Βοπίς εί Μα]ἱ5, εχρείεπάῖς ας Εαριεπάϊς, 
αεοοπιπηοάαεὶ αἆ ἸΝαΐέυταπι εί αἰεηῖ; «πογιπι 
ενιἀεηπίίαπι οροτίεραί ποίίοζεπι εΠε αυαπι «α]ἱάο- 



946 ΠλοπιτΑα κος 

σεσι ἐπεισόδοι, ζὔτα σἳ ἐκ Ἡν ἀγαθῶν πό ὂν ἡμῖν σύµφυτον ἔχει Ἡ 
δνεσι. Οἱ δὲ ὥσσερ εἰς τὸν Ὑόωδόμμον, ἢ τὸν Κυριεύοντα μΏ τ αἱα- 
λεκηκῆς ἐμράλλοντες εἰς τὸν «δι εὐδμιμονίας τόπον, έλυσαν μὸ Φόδὲ- Ὁ 
µίαν αμφίοολίαν ὂν ὧστά, µυρίας δὲ ἐποίησω. 

κε. Καὶ μἱὼ ὅτ δυον ἄγαθών, τὰ μῥ τέλες, τᾶ δὲ «σξὺς τὸ 
/ ερ / λ / λ / ΑΝ, 2 λ 2 . 

Τέλος, μεϊζόν ὅ9ι τὸ τέλος καὶ τελάότερον, ἐπ Θὐδενὸς αἀγνοεται. Τι- 
/ λ λ / Ὀ] λ ε Ες ος / νώσκει δὲ καὶ Χεύσπππος 7 λ]οφορον, ὡς δηλόν ὅοιυ ὂν τὰ τρίτῳ τῷ 

Περ Αγαθών τοῖς }ὸ τέλος ἡγαμλῤοις τὼ οβισήμίω ἀνομολογᾶ, καὶ 
τ9ησν ὂν Ὦ τοῖς Περὶ Διχαιοσιώης, “εἰ μὴ τς ὑπόφοιτο τὼ ἡδονὼ 
ὅ τέλος, σἔχ οἴεται σωζεῶῷα τὸ δίκαιον εἰ δὲ μὴ τέλος, Ἀλλαὰ ἁπλῶς 
ςς λ 2 122 ἡ λ / 2 2/ / ν ω κ ευ ο 

ἆγαφον, οἴετα τὰς δὲ λεξεις σὅχ οἴομαί σε δεῶ-α] νιὺ ακθειν ἐμοῦ 
/ ο ὸ / λ / / ολ ' / 

Χφταλέγωτος τὸ 9 τείτον Περὶ Δικαιοσιώης βἱολίο δι πανταλό)εν Ἡ 

λαρέν. Ὅταν ὅωυ αὖθις, ὢ Φίλε, μηλὲν ἀαθὸν λέγωσι μηῤενὸς α[α-- 
οοῦ Κείζον ) μηδὲ ἐλατ]ον, λλὰ ἴσον τὰ τέλει τὸ μὴ τέλος, οὐ ταῖς 

χοηαϊς [μόνον ὀλνοίαιο, δλλὼ κοὴ τοῖς αὑτ]ό λόφοι Φφαίνονται µαχόμΏμοι. 

Κα πάλυ εἰ δυοῖν χακοῖν ὑφ οὗ μᾶὺ γωόµεα χείρονες, ὅταν «θολή, 
τὸ δὲ βλαπ]ει μάῥ, οὐ ποιξ δὲ χείρονας, «δα  ἔννιάν ὕοι μὴ λέγεω. 

.ἠπεισόδιοι] ὶο Ἑ. Ὑπὶρο, ἐπεισόδιο», 
. γένεσιν] ΝΤετ. γνώσιν. 
«τῷ Περὶ ᾽Αγαδων] Υεἱ ἀε]επάαπι τῷ, νε] οοττϊφεπάτπι Περὶ τῶν ᾿Αγαδῶ». 
. καὶ τέθησω] Αιαιιᾶ εχοϊἁ][ε νιἀείατ. 
«ἐν δὲ τοῖς] δὲ ρτο να]ραίο γε τεοερίπιας α Μεζ, ἴίεπι ἀηραπχίπημς αα; απίεα οοππια εταη{. 
.«δυθαι] Αἀάαπι εκ Ε.. 
.λέγωσε] Βὶς Β. Ἑ. Ὑπ]ρο, λέγεσι. 
. κακοῦν] δὶο Απιιοί. Ἁγ]. Με. . Ψπ]σο, καὶ κοινώς. 
ν παρὰ τὴν ἔννοιαν--- οὐ πουεῖ δὲ χείρονας] ἨΠος {οίαπι, νι]σο ἀεβάεταίαπῃ, αἀάιτάίπιας εχ Ε,, ππσσσσος Οι δίο- Οι Ὁ 00 

ταπ εί Πὶσιάοταπα, αἱθοταπα εί πίστοταπα: αποά 
ποτωπι Ιπιασίπες εχίγιη(εευφ γΗιά οὐ]είαπτατ 
ηαςο εχ Ροπίς αἩ ποδίς Ἱπ[απί οοσηαίαπι Ώαδεπί 
οεἰσίπεπι. ΤΠ] νετο ἵπ Ίοσυπι ἆε ο οῖίωις ση- 
αὐαπι ἵπ {ορ]ήππαία, Μεπεεηίεπι ας Ώοππίπαη-- 
τεπι, {ας οσα Γα]εδείςλ Ἱγγαεηίες, π]]απα ααϊάεια 
{ω{]εταπί, ρεγπιι](ᾳς αίεπα Ἱπία]εγαπί απιδἰσι-- 
ταΐες. 
ΧΧΥ. Ίαπι γετο ἆε ἆποῦις Βοπίφ, αΠογιπι 

αἱέεταπι Εἰπὶς Πε, αἰέεταπι αἆ Ἐϊπεπι Ρρεγεῖπεαῖ, 
Ἐίπεπι εΠε ροεί» εί ρεγ[εδίας Ῥοπιμπ, πεπιο ἱρ- 
ποτατ. Αρποίοῖί εἴίαπι ΟἨτγβρρις Ῥος ἀῑ[οίπιεη, 
ως Ἠαυεί εχ τετίῖο Ώε Βοηίς Ἠρτο: αΠεπεῖειτ επίπι 

[ ααῖ {οἰεπείαιη Ἐϊπεπι {αεϊαπε, εί ροπῖε ος. 
Έτ ἵπ ορετε Τε Πα, δὲ φιής υοὐμβίαίενι ΕΙπεηι 
/αΐέπαί, περα «γη /εγυαγέ; εοποθάϊε, { ποπ 
ΑΜ15, [εά [ηρΙαίεγ Βοημία υοὐβίας ἀῑεαίωγ. ΊΝε- 
4πε Ρρυῖο ορι5 εΠε πί πωπς νετὂα εδί εἶας Γεςεῃ- 
{εαπα, οµπη [ετεῖας Ώε Ταβία δει υδίααε εκ{Ώεῖ. 
Ουαπάο εἴρο γίος νεγία, αππίσε, πι]]άπι Βοπυπα 
α]ο Βοπο πια]α οιξ πιίηια5, εί ποπ-Εἴπεπι Εἰπί 
αφ πα]επι αἴπης, ποῦ Οοπιπιυπίρυς Ίαπα ἐληέωπα 
Νοεἰεῖῖς, {εά [ας ἱρίογαπα ἀῑδῖς τερισπαπί. Ἐιτ- 
{απιααε { αε ἆποδις πηα]ίς αἰτεγαπα πο», { αάπε, 
Ρε]ογες {αεῖέ, αἰίεγαπῃ ποσεί αμἰάεπι, που {αεῖ{ {8- 
πιεη ἀείετίοτε», οοπίτα Οοπιππάπεπι εβ ἸΝοιί- 
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ἐκένο μᾶζον εἶναι καρὼν ὑφ οὗ γωόµεδα χείρονες ὅτων παραγηται τῇ ὃ 
βλάήει μδὸ, οὐ ποιᾶ δὲ χείρονας μηδὲ Χοκίοα [βλαάδίω, τ χακίοας 

ἡμᾶς ὙποτελΏσω. ᾽Αλλ ὁμολογεῖ μὴν Χεύσππος “5)) τινὼς Φφόδας καὶ 
ἁ λύπας κ) ἁπάᾶ,, α) βλάΊεσι μλὺ ἡμᾶς, χείρονας δὲ οὐ ποιᾶσν. Ἔντυχε 

δὲ τῷ «Ὀθότω κ «σεὺς ΓΙλάτωνα γεγραμμ]ῥων Περὶ Δικφιοσιώης' κο] 
9λ ἄλλων ἕνεχα, τἰὼ ὀκὲῖ τοῦ ἀνθοὸς δὐεεσπολογίαν ἄξιον ἱφοῆσαι 
«άντων ἁπλῶς «κα γμαίπων καὶ δογµάτων οἰχείων ὁμᾶ καὶ λλοτρίῶν 
ἀφειδοῦσων. | 

ασ’. Ταρὼ τὺὼ ἐννοιάν ὕοι δύο τέλη Οἳ σιοποὺς «οἘοκεῖῷ-αι τὸ βἱ5, 
καὶ μὴ πάντων ὅσα «φιθάτ]ομΏρ ἐφ ἕν πι γίνεῷ-αι τὸ ἀναφορον' ἔτ δὲ 
μἉλλόν ὅὸι «δὰ Ἡ ἔννοιαν, ἆλλο μὴῥ 5) τέλος, ἐπ᾽ ἄλλα ὃ Ὅ «φρατ- 
τομῥων ἔχασον ἀναφέρεῶς τότων δὲ αὐτὸς ὑπσομδῥευ ἀναγκη Φαΐτερον. 

Ἐἰ 3 αὐπὶ μῥ οςῦπι κ Φίσν ἀγα)ὰ µή δη, ἡ δὲ εὐλόγερος 
ὀκλογὴ καὶ λῆψις αὐτγύ, καὶ τὸ πάντα πὸ παρ ἑαυτὸν ποιῖν ἔχοσον ἕνεχφ, 
τὸ τυγχάνει  Φβῴτων κ Φύσν, ἐπ᾽ ἀκᾶνο δὲ παν ἔχειν τὰ «ὤφατ- 
τόμλωα Ὁ ἀναφορὸ», τὸ τυγχάνἠν Ἡν «φβότων κὉ Φφύσιν εἴπε 9 οἴον 
μὴ συχαζομΆψες μηδὲ ἐφιεμῆῤες τῇ τυχᾶν ὀκείνων τὸ τέλοο ἔχεω, ὤλλο 

Ἡ. αι. ἀριλόσαν] Ἱοοερὶ αν Απίζοι. εἰ Μοχ, Ύπ]ρο, ἀπιλὸσα». Τ. Ὑ. Απο, ἀπήδιυσαν, 
ο ιο ο ο 

"παπα, παπα ἀεππία Ἠίετα, Παῦεπί αὰ----. ἳ : 
Α. 6. δὲ πάντα ἔχει] Πεσεπάωπα, δ) πάντα ἔχει: ἵΏ Ῥτοποία Ἱἴεπι Πἱ δεῖ πάντα ἔχει: {ιά {επίοηίία; ]ουί 8οςοπῃ- 

πιοάα{ἶας. 
Αν}. εὔπερ γὰρ---οκλογὺν] Ίερο, οἱ δ᾽ ἄρ᾽ οἴονται, μ ςοχαζοµένους μηδὲ ἐφιεμένους τὸ τυχεῖν ἐκείνων τέλος ἔχει», ἀλλ᾽ ὅ 

Ἐξ εκεῖνα ἀναφέρεθαι, τὴν τούτων ἐκλογήν. Καἴιο εἰ {επίεπίία τολά]ία εί ἵπ ]αιληῖς, αι; {οῖίας ]οοὶ πονα 
ουπ{εςῖπαμβ, 

παπα, Που ἀῑςστε Π]ιά πια]α5 ε[ε Μήα]απι α 4ο ο αρίπιι αἆ πππα αλαμίά τεβεττὶ. 1ά νετο 
Ρ{αεΏίε Ρε]οτες γεάδίπιατ, αιιαπι 1ά α ᾳµο Ια- 
ππμγ αἰάειπα πες {Ώπιεη ρε]οτες τεάάίπιαγ; πεφιε 
ἀΐοετε, πια]ας εΠε ἆρπημπῃ, πάς ρε]οτες γεάἆΆ- 
Πιτ. δε ίετατ ΟἨτγβρριι, ε[; φιο/άασι πείς 
εἰ ἀοογες ε{ ϱΥγόγεΕ, φιίδης Ικεάαγτμγ, πο” αμίοη ἐἷε-- 
1Υίόγες εἴίαγι γεάάαηπµγ. Ἰ μεσο νετο ρτίπιαπι αᾱ- 
γετίας Ρ]αίοπεπι Πθτιπῃ εἶις Ώ)ε Πιβή ία; Παπ οαπι 
Αα, ἔωπι πιαχίπηε Ποππϊπὶ «ΟΠΙΠΙΕΠΙΑ οορηΐτα 
ἀϊρηα [αηΏ, ἆςε πι] οπιπίπο τεῦυς ας {επῖεπεϊϊς 
έαπι {αἱ {απι α[ιεηῖς α]]απι ταοπεπι ἁποςηεῖς. 
ΧΧΥΙ. Οοπιτα Οοπιπιιπες εβ Νοείεῖας ἆιον 

Εἶπες ας {εορος γἱζα Ρτοροῇίτο» εΠε, πεις οπηπία 

πιασίς εἴίαπι ἸΝουία αἀνετίαέεας, αἰίαπι ε[ε Ε]- 
ηεπῃ, εἴ αἰίο Πηρι]α5 ποίτα τε[εττίὶ αξλίοπεῬ. 
ΌΏμµογυπι {απιεη αἰίεγαπα 05 πεσείε εβ ἵπ {ο τεςί- - 
Ρετε. δἱ εηπίἶπι ἱρία ρτίπια {εουπάαπα Ναέυταπι, 
ηοἨ [απῖ Ῥοηᾶν {[εά ργοδαδΙ]δ εοταπα εἰεξίο ας 
{αππείο Ῥοπα είὲ αίαιε ἱπάμβτία αααηία βοτῖ ροίεβ 

πιαχίπια ἵηπ Π]5 αἀἱρί[οεπάϊς οο]]οσαία; εβιοίειτ, 
μέ αἆ Ἠλης ἱρίαιη αἀερίίοπεπα ρΓίππογαπα {εοιπάμπι 
Ἰναέιγαπα, ΟΙηΠΕς αξλίοπες Γο[εταηίυτ. Αί νετο 
Ρτο]οί ριίαπέ, 905 αἱ {ρεξχαηί εἰ αρρείυπί ργῖπια 
ἹΝαίατα, Βπεπι Πἱ ρτοροΠέωπα Ἠαδετε πο 1]]ογιπα 
αἀερίίοπεπα {εὰ ά 4ο αἀερίῖο το[ετεπάα ε{ξ; 6α1Π-- 
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οὗ δεῖ ἕνεχα, ἀναφέρεῷ αι Ἡ τότων ὀκλογλὼ, κο μὴ ζωῦπι τέλος μδὸ ν 
ο μι / λ κώ ο » ω / κ αώ σας λ 29, τὸ ἐκλέγεῶ-αι κοὶ λαμεάνειν ὀκἒίνα Φφρονίμως ὀκενα δὲ αὐτὸ, καὶ 

τὸ τυγχάνεω αὐτ]ό, οὐ τέλος, δλλ) ὥασερ ὕλη τι ὑπόχειται Τ' ὀκλεκ- 
πο, 2/ ὰ ων αρα, λ ο 4 / λ / τιχἱιὼ αἰξίαν ἔχουσω τῶτο }ὸ οἵμαι κοὶ τουώομα, λέγειν καὶ Ὑράφευ 

αὐτὲς, ὀνδεικνυμ]ῤες τὰὺ αἱαφορών. 
ΛΑΜΠΡΙΑΣ. ᾿Ανόρικῶς μζῥ Ἀπομεμνημόνώκας καὶ ὃ λέγεα κοὶ ὡς 

λέ νούσ |. ωὀ, 9 

ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Σχόπει δὲ ὅτπ {αυτὸ πώφουσι τοῖς  σιιὰν ο. αλ- 

λεῶ-α) ἳ ἑωυὴν ἐφιεμλῥοις: οὐ }9 Ἀπολείπεση, ὃλλὰ συμμέαφερ έρουσι 

τὼ αἁτοπίαν τά λόγῳ, ποῤῥωτάπω αἶ ὀννοιῶν αἰφικαμβίω. Ὡς 39 εἰ 

τοξεύοντα Φαίη τς ἐγι πάντα ποιέν τὸ «ει υὐτὸν ἔνεχα, τὸ βαλὲν τὸν 
ἡ ΄ Φ.. δή ο / ο ϊ ἡ ε.Α 4 9 ον 

σκοπον, δλλ’ ἕνεχα, τὰ πάντα ποῄσαι τὰ «ει αὗτον, ανίγμωσιν ὅμοια κ) ο 
τεράσα δύξειεν ἂν πξαίει ἕπως οἱ τειπέµπελοι βιαζόμΆμοι μὴ τὸ 
τυγχάνει αἴό κὉ Φύαν τῇ συχάζεῴ-αι αἴό κ) Φύσιν εἶναι τέλος, Ἀλλὼ 
τὸ λαμβανειω, τὸ ἐκλέγεῷ-α, μηδὲ Ἡ ἔφεσιω τῆς ὑγείας καὶ δίωξιν εἰς τὸ 
« / ς / ο ο λ 2 / ας / Τλ ἃ 2 ἁ τα. 

ὑγιαίνευ ἐχάσω τελόυτάν, ὀλλα τάναντιον τὸ ὑγίανειν οτι  ἔφεσιν αυτο 

καὶ δίωξιν ἀναφέρεῶ-αι, «ξιπάτας πινὰς, κο] αἀναφωνήσάς, καὶ τομὰς νὴ 

Δία, καὶ Φαρμαχέίας εὐλογίυς τέλη ποιᾶμλροι τῆς ὑγείας, οὐχὶ τότων 
ἐκεινίω, ὅμρια ληεᾶσι τῷ λέγοντι, 

Β. 3. οὐ τέλος] Οετβππια Ώαεο εβ Χγ]απάτϊ επηεπἀαϊῖο. Ὑπ]σο, εἴ οπιπες Ηοτῖ, εὐτελές. 
Ο. 1. περὶ αὐτὸν] Ῥεξίας Πϊ παρ αὐτὸν, πίτοα πε Ίοοο. 
Ο. 4. τὸ λαμθάνευ] δῖς Β. Ε. ΛΙά. Βαΐ. Χγ]. Ὑπἱσο, τῷ λαµβανε». Ἐοτίε εἴϊῖατα οοττϊβεπάωπι τὸ λαμβάνει τοῦ 

ἐκλέγεσδαι. 

αε γεβετεπάαπι ἆ εἰεξίοπεπα ρτίππογαπι Ἰναξυτα», 
πο αἆ 1ρία ρτῖπια Ναίυτα. Επί ᾳμἴρρε ε[ῖ ἆε- 
Πσετε, εἰ ργιἀεπίετ αεείρετε ἴ]]α; Τρία αιἴεπα, εἲ 
εοΓαπι ΡοΠε[πο, Εἰπῖς ποπ εἰ, {εἆ (πα µαπῃ πιαίε- 
τία (αθ]{εῖεατ, ἀε[ισεπάο ἀεδίίαπα παδεῃς αΠπιατῖο- 
πεπα .- επἶπι Ρυῖο ΠΟπΠεΠ Πτος ἀῑσετε εἴ {ετίρε- 
τε, ἁϊ[ογίπιεη οεπἀεηίες. 

Τ,ΑΜΡΕΙΑς. ῥίτεπιε αιἶάεπι ει αιῖά εἰ απο 
πιοάο ἀϊσαηί «οπιπιεπιοΓαΥΗΗ. 
Ὠταρυμενυς. 1Ιά ααίεπι «οπΠάετα, Ιάεπα 15 

αες]άετε, αιοά απιρταπι {αρπαι (ταπβ]τε οοπαηίῖ- 
δες: ποπ επἶπι ροβ {ο τε]πααυπί, {εὰ απ. οι 
οταεῖοπε (ταπαπί αὐ[ατάϊθλτεπι Ἰοησίΐππιε α Ὁοπι- 
πιυπίδιις ἀπίαηίεπι Νοεαῖς. βίους επίπι αἱ {- 

ριτ(ληΐεπι ἀῑσαι οπιηία {ια (αοετο ΠΟΠ [οορί αἲτῖ-- 
επ! στατῖα, {εἆ υξ οπιηῖα [ια [αείαῖ, ἵ5 απΙσππαξαπι 
αίῖα ει πιοη{τοία ν]άεαίας παττατε; Ἱτα Ρ]ω[- 
αὐαπι ἀε]τι ἩΗ οοπίεπἀεηῖες, πο εΠε Ἐπεπι εκ- 
Ρείεπάϊ ας {απε Ἠαέιγα οοπνεπῖεη{ῖα 16 ΡοξΙτῖ, 
{εά Εἴπεπι εΠε αςοῖρετε εἴ ἀε]ίσετε, πεαιε {απῖζα- 
ες αρρεῖεπέῖαπι εὲ οοπ/{εξτα6ίοπεπι υπ]ουίαιε Ποί- 
ἔταπι [αηϊτε ΠΠΙτΙ, [ά, οοηίτα, {αηϊαίεπι τεβεΓΓΙ 
2ἆ εἶας αρρείἰίοπεπι εί ρτοςζαίοπεΠΙ, ας Πῃες 
ε[ε απιδ]αξίοηες πείεῖο ας, εἴ νοςί5 οοπ{εητίο- 
πες, αἴαιε αἆεο {εδτίοπες, εἲ γαῖοπε ΙπβΙεαῖας π]ε-- 
ἀϊσαείοπες, Ποπ Ἠοταπα Ἠπεπι Ἱρίαπι [αηϊζαίεπη : 
ἰσίειτ 1Η πείτε πµραπέας, ας’ 4 ααῖς ἀΐσας, 

Ἆ 

/ 

εν, 



τας αρ 
ο 

αμ. 
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Δαπνώμεν ἵνα θύωμεν, Ὅα λεώμεα. 

ω 2 ων ἓ λ / Ξ / Ἀ λ λ Μᾶλλον δὲ ὀκᾶνος εἶωθος ππ καὶ νενομισμἆῤον δλλάτιει, καὶ «θὰ τὶιὼ 
4 ϱ τω 2/ / . Δ 

τέξα; ἃ δὲ Άτοι λέγεσι  τὰὺ πᾶσων ἔχει Ἡν «φπβοωγμάπων ἀνατροπίω 

καὶ σύγηωσν. - Οὐ σπουδωζομΏμ. εὐχαίρως «Ἐσπατϊν ἕνεχο, τῇ πέτ]ευ 
«κ οσ. ς ου : ο 8 κ κ νε / ς 

ἕ τροφἰὼ, δλλ’ ἕνεχο, τὸ «αξιπατέιν εὐχαίρως. ἨΗπε καὶ τὰὺ ὑγείαν ἡ 
/ ο 3 / / / 9 αμ. « / Αα ές τί κ 

Φύσο τᾶ ἐλλερόρου χάριν ποεποίηχεν, οὗ τῆς ὑγείας τὸ ἐλλέσορον. Τι 
2 3 ον 3 Ἀ ο 

ἄὤλλο χοπαλέπεται αὐτοῖς εἰς ὑω;ουλίιὺ «Ὁδαδοξολογίας Ἠ τοιαῦτα, λη- 
ου Ν εν / Γλ] ς / / 

εἵν, τά }ὸ αἱαφέρει τὰ λέγοωτος γεγωέναι Ὁ ὑγίαν τό Φαρμάκων 
ου ς ς 2 λ λ Δ ἡ 

ἔνεχα, μὴ τὰ Φάρμαχφ τῆς ὑγείας, ὁ τΜὺὸ ὀκλογίω πω «ξι πο 
/ ἡ / λ - | 9 « / ο ο ς / 

Φαάρμακφ καὶ σωύ]εσν καὶ χρῆαν αὐτὴν αἰρετωτέρον πσοιών τῆς ὑγείαρ; 
ω » ΑΛ» « ς ς 3 ω ες Ἰδνή. μᾶλλο δὲ τὸ μὸ ἐσ ὅλω αἱρετον ἡγούμῆμος, ὂν δὲ τῇ «ει ὀκᾶνα 

. / / Ν 2 ᾿ ου / 

«Φβογματέία τὸ τέλος τέμλρος: καὶ Ἡ ἔφεσιν Ἀποφαίνων τῆς τόύξεως, 
ου ε ω ο η Ὀ / λ Ἀ 

οὐ τῆς ἐφέσως πμὺ τεῦξιν, - Τῇ 99 ἐφέσά, νὴ Δία, τὸ εὐλογίσως κο τὸ 
2 Ἀ « / ς ω ἈἎ ὅ Φρονίµως «εόσετ. ΤΙάνν μλὸ ὦω, Φήσομόμ, ἂν ὡς «σεὺς τέλος ὁρᾶ ἳ 

τεῦξη ὧν διώχει καὶ τἱὼ κτῆσν εἰ δὲ μὴ, τὸ εὐλόγισυν αὐτῆς αἀφαιρέ), 
πώντα, ποιόσης ἕνεχα, τὸ τυχθν οὗ τυχέν οὐ σεµνὸν Βδὲ µαχφριὀν νι. 

[] ον ο ου ᾿ Ν 

κζ.  ὀπαῦδα λόγεα γεγόναμΏμ, πσᾶν Φα μᾶλλον ) αὰ 
τἱιὼ ἐννοιαν, Ἡ τὸ μὴ λαβόνᾶ, ἔννοιαν ἀγαδοῦ μηδὲ αόνᾶς, ἐφίεῶ-αι τὰ 

3, ἔκεῖνος----λέγουσι] ἐκεῖνς, ΏΓΟ ἐκαῶνο, εβ α Μεζ. ἀλλώτ]ει, ΡτΟ αἀλλάτ]ον, εκ Ἑ. παρὰ, Ρτο πάντα, εκ Ἑ. Β, ἆς- 
πῖαπε δὲ αἁἁίαπα εκ Μες. 

5. αλλ’ ἕνεκα] Βαρρ]επάωπι, αἱ Χγ]. γετίοπἆο βρηϊβοανΙξ, αλλα πέτ]ειν τὴν τροφὺν ἕνεκα----. 
7. ληρεῦν] Θὶο Ἑ. Ὑπ]σο, λαθεῖν. 
8. ὠποφαίνων] ἸΜεζ. ἀποφαίνων τέλος. : 
ϱ. ἂν ὧν ο τηε ὁρα] ὡς αἀάἹίαπα εκ Β. Ἑ.. ὁρῷ, Ρτο νυ]ραίο ὁρῶν, εβ εκ Απιίοί. Ἁγ]. Με7. 
8 ῦδα 

8 
. Χ ντα Νοπ εβ ἀαδίαπι ααἴπ πὶ] εχοϊἀετΙ πΙα ἘἜπειδὴ δέ. Ὑάεταπί εί Απιιος. εἰ Ἁγ]. 
τ παρὸ τὸν ἔννοιαν] κατα τὴν ἔννοια» Απιϊοί, Μεζ. ΕΒοτίε πᾶν πιπίαπάαπα ἵη παντός. 

ἁμθωλάκιωο 

--- -. 

(απετηις μέ πιαέχεπιις, αἱ Ίαγεπιας ΠΟ8. 
Η]α νετο τεςερεῖ η Ώας τε ογάϊπίς ἱπνοτῇ[ο ΟΠΊΠΕΦ 
τες οοπέυτραί αἴαιε «οηβιπάϊε: Λίο αι αδύης 
{επιβεβέωε εἰδὲ εὐπεοφιεπάί σγαίία, [εά απὐμἰαμαὶ 
Εγαΐα εδω εοπεοφέπιµς ὁ παἶταπι, πὶ [αηϊ(λίεπι 
4µοφ µε γΥεγαί(γῖ «αυ/α {εσοετῖέ παξαΓὰ, ΠΟΠ γεΓαίγΙΠα 
Ῥτορίετ {απ](αίεπι. Ομῖά επῖπι αἰιά τεβαί 1 αἆ 
{μπηπηαπι αβίατάἰξαίεπΏ, αµαπι (α]ΐα παρατί ὃ Οιίά 
Ιηίετεβ υέταπα ἀϊσας πιεάΙςαππεηέοτιπη οαιή]α (αΠί-- 
ταΐεπι παίαπα, Ποῦ ππεἰσαππεηία οὗ {ηϊίαίεπι εχ- 
ΠΙΗΠε: 4η νετο ἀε]εξχαπι ππεάἰςαππεΠίοζυπΏ, Θο- 
ταπιᾳιε «οπιροβτἰοπίς εἰ υίμς πιασὶς εχρείεπάιπι 

ΥοΟοΙ,. 1Υ. 

{ρία εΠε {αηϊεαίε ὃ πιο (αηϊζαίεπι πε ἴΠ εχρείεηά!5 
αω]άεπι οεηίεας, ἵω ἀε]εέτι5 οοεµρα(ίοπε ΠΠεπι 
οο]]οσε», αρρείΙ{ίοπειηαιε αἀερ[ίοπί5, ΠΟΠ Ἠαης Ἱ]-- 
Ἡμς Άπεπι {αοίαςὸ “44, ἱπαιαπί, ο γα{ἱπε εί 
ῥγκάεπίεΥ ᾖεγὶ, αβῥεμίομέ αεοἰαΗ. Εαπίβιπιε, { 
εα αἆ Απεπι τε[ρἰοΙξ αιεπι αβεξίαί, Πεπιρε οοη{6- 
οµέίοπεπι εἰ ροΠεβίοπεπι: αἰίοφαί ταζίοπεπι αἱ 
αἀεπηετῖς, {1 οπιηῖα [αείαί εἶας αἀἱριίοεπάϊ σταξῖα, 
υοἆ αἁἱρίίοί ποη Πί ρΓαο]αίαπα, πο Ῥεαίμπῃ. 
ΧΧΝΠ. Οιαπάοααϊάεπι γετο Ἠμπο ἵπ {ΕΓΠΙΟ-- 

ηεπι ἀενεπίπηις, αἀνί5 ροείας ἀῑχετί5 ουπι οεί- 
Ες οοη/{εη(ίτε, 4µαπι αρρείετε Ῥοπιπι εἴ οοπ/εόϊχα- 

κ 



95ο ΠπΛλοΥγτΑαΡΧΟΥ 

ἀγαφθ καὶ δώκεω. Ὁρᾶς 29 ὅτ καὶ Χεύσπππος εἰς πιώτίω μᾶλλον 

σαυελαιιύει τὸν ᾿Αρίσωνα τἱιὼὺ Ἑπορίαν, ὡς τό «πραγμάτων τἰὼ σθὺς 
τὸ μήτε ἀγαθὸν µήτε καχὸν ἀδιαφορίαν ὀπιοῆσαι, τῇ ἀγαδοῦ καὶ τῇ 
χαχοῦ μὴ «εθεπινοή)έντων ὅτως 29 αὐτῆς Φανέιῶα τἰωὼ ἀθδιαφορίαν | 

«εοὐφισμθμίω, εἰ νόησι μλὸ αὐτῆς σὐχ ἔσ λαθέν, μὴ «πθότερον τῇ 1ο7α. 
η τ. / 5/ λ- Ωλ 3 2 4 / Ν 3 / 2/. Ν ] 

αγαφοῦ νοήλέντος, ἄλλο δὲ εἶλεν δλλ αὐτὴ µόνον τὸ ἄγαθον Όση, "19 δὲ 

κ) σκόπἀ τἱιὼ ἐκ τῆς Στοᾶς ζωύτίω δενεμλρίω ἀδιαφορίαν, καλεμλύίω 
δὲ ὀμολογίαν, ὅπως δὶ καὶ ὁπόλεν παρέογεν αὐτίὼ ἀγαθον νοηθίώαι. Εἰ 

ον, ορ. 5 ον λ ) 2/ ω Πλ] λ λ . λ 3 Αν 

}ὸ τὰ ἀγαφθοῦ χωρλς 6ὔχ εσι γοῆσωι Ἱ «πεὺς τὸ μὴ ἆγαθον αδιαφοβίαν, 

ἐπ μᾶλλον ἡ τἶό ἀγανῶν Φρόνησις «πνοιαν αὐτῆς οὐ ὀίδωσι τοῖς ἀγαθὸν 
μὴ «φζβενοήσασω. ᾿Αλλ ὥασερ ὑγιειῶν καὶ νοσερῶν τέχνης οὗ. γίνε) νόησιο 
οἷς μὴ «φεότερον αὐτ]ν ὀκείνων γέγονεν, ὅπως ἀ[αθὼν κὶ καχῶν ὀλισήμης 

2 2/ 2/ ο αν: ἁ ἳ 

σχ. έπν έννοια λαοὲν μὴ πὰγα)α ὶ τὸ καχὸ «φζθονοήσωα. 
ο. 9 ς 

ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Τί ου ἆγαθόν ὄου : Φα 

ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Οὐδὲν δλλ᾽ ἢ Φρένησις. 

ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Τί δὲ ἡ Φρόνησις : 
ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Οὐδὲν Σλλ ἡ ἀγαδὼν ὀπισήμη. 

σα .3. Ὁρᾶς] Μεζ. Ὅρμα. 

. μᾶλλον] Ὠε]επάυπα πί εκ απἰεσεζεπίϊ {εππετε τερειξαπη. 
. αλλ) αὐτὴ μόνον] αὐτὸ, Ρτο νυ]βαίο αὐτὸ, εβ εκ Β. Ε. 
.Ιδι] Βὶο Β. Ε. Ὑ προ, Ἴδι. 
αὑτὴν] 8ὶο Β. Ε, Ὑπν]σο, αὐτό. 

«6, αὐτῆς] Ρίο Β. Β. Ὑπ]σο, αἐτοῖς. 

ὤγανον μὴ] μὸ αἀάτίαπα εχ Β. Ε, : 
τα ααἴπα]ες ἀπλπαίπιας ἀῑσεπαϊ νῖσες, 41ιο: νυ]σο ἵπ ππαῖτη ἀῑξίοπεπῃ οοπ(ϊηπαίας {1ηε, 

. ἀλλ) ἂ----ολλ) 3]. Πτα ἀαοῦις ]οοῖδ τερο(μἴπημς εκ Β. ΕΒ. Ὑπἱσο, ἀλλ ἡ---αλλ' ἡ----. 

υ 

ΡΡΡΗ . 
5 8 

Όν 

ο ο οι 

εἰ, ου]ας πηωΠαπα ποείαπι αεοερετῖς ααί Ἰπαῦεας. 
γιάες επῖπι ας ΟγΠρρις ἵπ παπςο «οπιρε]]αί Απ 
(οπεπι ἀπββου]εαίεπι, Άεγαηπι ἐπάι[]εγεπίίατη, μα 
πεφιε αἲ Φοπσα πεφμε αἱ ησ1 ἠπειίπαπέ, ἐπίέε]σήν 
ποπ απέε {{εἰ]οξῖ Βοπο εἰ Ἰαίο: ία επ αβῥατϊ- 
{1171 εἶας [Παί[εγεπέίαπι απίε {ο {βρ/ασι [ιύᾖήεπίεη 
{ ὑπεεεσεπέία ες βεγεῖρί ποπ ῥο[, ποῃ απίε εὐζ- 
040 ῥοπο: {Ρε απέρηα αἰίιά Βοπισα ε[} Πἱῇῃ ἐρ[α ἵπ- 
ἀἱ[εγεπία. Ίαπι παλὶ οοπΏάετα ῥοΐσοταπα 1]]απι 
απαπι 1ρᾷ νοταηί («οπίερῇοπετα, Ππάϊβετεπείαπα 
αυίεπα εΠε περαηπί, απάεπαπα εί αιο ραξτο ϱἩ {6 
ἐρίαπι αξ Ῥοπιπι «εοσποίοεπάαπι ρΓαῦεαι.. ΊΝαπι 
{4 πε Ῥοπο Ιπτε]]ρι ποπ ροτείῖ Ιπάιβετεπίία αἆ 

ποΠ-Βοπιπα, πιη]έο πηῖπας ργιάεηίία Ῥοποταπα 
ἰπεε]]σεπάαπα {ε οβετεῖ, ηοή απΏίε Ιπίε]]εέτο Ῥοπο. 
δεά Ποιες (αδτίαπι οι Ἱπ[α]αὈτίαπι ατῖ Ἰπέε]]-- 
βεηπεῖα ποΏ ῥαΓαξυΣ, η {α]ῦσί ρεῖας εἰ Ἱπία]αστῖ 
οοσηϊίο, 164 Ῥοποταπα εε Μαΐογαπι {εἱεπέῖα μοΕ- 
ποίοϊ πο Ροΐεεῖε, ποη Ργῖμ5 Ρετοερτα Βοπί εί 
Ἡ εοσπἰἤοποα. 

Τ,ΑΜΡΕΙΑΦ. Οιίά ε[ε ετσο Βοπυπι ὃ 
Ώιαρυνενυφ. ΙΝΙΗΙ] πΗι ρτιάεπεία. 
Ἴ,αμρειας. Οιἷἆ ε[ε ργιάεηέία ὃ 
Ώιαρυμµενυς. ΝΙΜΙΙ αἰιιά ηἰᾷ Ῥοποτυπι {εἷ- 

εηί]α. 
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Γ ΠΛΑΜΠΡΙΑΣ. Πολὺς ἆω ὁ Διὸς Κόριθος πι Υ λόον αὐὴν ἀφῖκ). 
Τὸ ὸ ὑπέρι «εαροπίὼ, ἵνα μὴ σιώή]εω δοκῆς, ἔασον Χάΐτοι τόν γε 
λόγον οὐτβ ὅμοιο ὀκένω πάθος χατείληφε. Φαίνεται 3ὸ εἰ τιὺ τὸ 
αγοθοῦ νόηση, αὐτίω νοῆσα δεόμύ]ψος Φρόνησιν ὂν τῇ «δι τάγαφον ζω 

«νοήσή, καὶ «θὺ τῆς ἑτέρας ἀναγχαζόμλυος ἀὲὶ τι ἑτέρον διώκειν, Ἅπο- 
λειπόμημος δὲ ἑκατέροο τῷ τὸ «θὸ αὐτῆς νοῦμἆρον δέ αι τᾶ χωθλς 

“νοηθίιδαι μὴ δωαμδνε. 
. ΙΛΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Καὶ χοτ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον ὕαι 7 σέχ ἔτ λ[άςρο- 

φίὼ, λλλὰ ὀπσεοφίὼ αὐτν τῇ λόγεα κ ἀπωφωγὴν τελέως εἰς τὸ µηδὲν, 
χαταμα)εΏ. Οὐσαν τἆγαθοῦ ται τὼ εὐλόγισον ὀκλογὺ αἴό κ 

Φύσν ὀκλογὴ δὲ οὅχ ἔσν εὐλόγις ἡ μὴ «φεός τι μομδῥη τέλος, ὡς 
«ὈἘθέρητωι. Τί ὦω τῆτό ὕοιν, Οὐδὲν ἆλλο, Φφαῶν, Ἡ τὸ εὐλογιεῦ ὂν 

ταῖς ἡν κ) Φύσν ὀκλογαῖς Πρώτον μὴ ὧω οἴχεται καὶ λ]απέφόυγεν 

ἡ ἔνοια τὸ ὠγαφοῦ τὸ ἡὸ εὐλογιεν ὂν ταῖς ὀκλογαῖς, σὐμή]ωμο, δῇ- 

πελεν δι γωόμΆμον Ἀπὸ ἔξεως τῆς εὐλογικίαις' δὸ παύτω μὺ Ἀπὸ τὰ 
τέλες, τὸ τέλος δὲ οὐχ ἀνόω ζώτης ἀναγχοζόμλροι νοῦν, Ἀπολειπόμενα 
τῆς αμιφοῶ νοήσπως. Ἔπεια, ὃ μεῖζόν ὅσι, τὰ μβὸ ὁικοιοτότῳ λόγῳ, 

.9. πρὸ] 8ἱο Β. Ε. Ὑπ]ρο, παρά. 
Ῥ. ϱ. ὠπολειπόμενος----οώμενον] Ὑ π]ρο, ἀναλευπόμενος δὲ ἑκα]έρα τε πρὸ αὐτῆς νουµένω: ἆπο Ῥτίοτα οοττεχίπιη9 εχ Β. Ε. 

ἆπο Ροβεσῖοτα, εκ οοπ/{εαεη{Εία! ταίίοης, 
σα, εὐλόγισον] δις Β. Ε. Μ. Υ. Αποη. ΧγΙ. γετί, Υυ]ρο, ἀλόγιγον. 

0. 2. τῶν κατὰ φύσιν] τῶν αἀάϊίωπι εκ Τ. Ὑ. Αποῃ, Ἁγ]. νετ, 
6. 8. ὃ μὸ πρός τι] μὸ αβιτηέαπα εκ Απηϊος, Μεᾷ. 

͵ 

ρω κά ως, -ᾱ-σ ον νο ος 

μή επ. 

ΤΑΜΡΕΙΑ5, Ἠῖς γετο αἀαᾶπι ἵπ Θογυπι οἵα- 
Ώοπεπι Του] 1]ε Οοτίπίμις αἀνεπίε: πιῖεεε επἶπι 
Ρτογετβ!α]επι Πζαπι ϱΡΗ ΕΙ] εἰτουπιαρ]εαίίοπεπι, πε 
]ήμς ποίατε Ἠοπιίπες νἱάεατῖς; «απαματα 1ρίο- 
ταπα τα]οπῖ Ἰάεπι αιοά - Ἠμίο αοοῖάΙε. ἨΝαπι ἵπΠ 
ἀεβηίέίοπε Βοπί ργαάεπεῖα, ἴπ ρτιάεπεῖα, Βοηπυπα 
αυίά {έ τεφυἰτῖτατ, εί αἰέετιιτη {έπαρετ α]εετίής ορε- 
τὰ εοπ{εξϊαπάυπη εί: εξ αετίπαµε αἆ υπυπω ἰπίε]-. 
Ἠρβεπάμπι Ἰά ργαποῇε οροτέεῖ, αιοά Ππε αἰεετίις 
Ραποτίοπε ἰπίε]]ϊσί ποπ ροξμίξ, : 

Ώιαρυμενύς. Ε4 εἴ α]ῖμ πιοάι ΠοΏ Ίαπα 
ΡεινεΓ/οπεπι {εά ενεγῇῃοπεπι ταξίοπἰ5 ΘΟΓΙΙΠΙ δη 
η π]λί]ωπι αάισεηεῖς ἀερτεπεπάεπάι. δυδίαη- 

ἅαπι Ὀοπί Ρροπυπέ ἀε]εδυιπι εογαπι αι Ἰαέυγα 
εοπρτυυπέ ταιἱοεϊπαείοπε Όοπα οοπ{εαηΐεπι. Αί- 
ααὶ ἀε]εέτις εα]ίς ηι]]15 ε[ε, ηἰ{ ααἰ αἆ Επεπι αἱ]-- 
πεπι τεεταίατ, Ποιέ ἀῑκίπιαφ. ὉὨμῖς εἴσο εβ 
ἡ ἰπῖςὸ πΙἩΙ] αἰαπί α[ῑαά, 4 παπι ρτοῦε τατοςἰπαγὶ 
ἵη ἀε]εόνα εοτάπι αὐα: Ναέυγα εοπρτήαπε. Ῥτῖ- 
ππαπα Ίἴααυε ρε εἲ αιασῖε Ῥοπί ποεϊεῖία. Ίαπι 
Ρἵοῦε τατοεϊπατί ἵπ ἀε]εξτίοιφ, αςεϊάεπς {οἰ]ίςαε 
εΏ Ρρτονεπίεης αὉ Παδίτα ρτοῦα ταποςϊπατοπῖς. 
Ίέαιε Ἠωπς ε Είπε, Ἐϊπεπι ααίεπι ποπ Ίπε Ἠος 
εοαδῖ Ιπίε]]ίσετε, υιπωίααε ἀεαεαίπιας Ιπτε]]]- 
ρεηία. ἸὨεϊπάε, ααοά ππα]ας ε{ξ, ]μ(Ηβιπια τατῖο- 
πε ἀε]εέτις 1]]ε Ρτοῦα οοπίταης γαζοςϊπατίοπε Ῥὸ- 

κ Ἱς 5 
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Ὦ) εὐλόγισυν ἐκλογίὼ, ἀγανὼν έδει καὶ ὠφελίμων καὶ σιυεροῶν «οεὸς τὸ 
τέλος ὀκλογίω ἐ) τὸ 3ὸ ἐκλέεθαι τὸ μήτε συμφέροζα µήτε ήμια 
µήτε ὅλως αἱεετὴ, πῶς εὐλόγισύν ὅοιν; Ἔσω 3, ὡς αὐτοὶ λέγεσν, 
εὐλόγίσυς ὀκλογὴ τό αὐξίαν ἐγόντων «σὺς τὸ εὐδαιμονὲν' ὅρα τούιυ ὡς 

εἰς πώγκαλόν τι κοὶ σεμνὸν αὐτοῖς ὁ λόγος ὀξήκει κεφάλαιο. Ἔπ 19, 

ὡς ἔοιχε, τέλος κατ αὐτοὺς, τὸ εὐλογιειν ὁν τῇ ὀπλογῇ ών οὐξίων 

ἐχόντων (σπθὺς τὸ δὐλογβεν. νι 

ΛΑΜΗΠΡΙΑΣ. Αλ ὅτω σι μὴν ἀκόοντι ἴµ ὀνομτων, λλόκοτόν τι 

Φαίνεται δεωῶς, ὦ ἑταβρε, τὸ Φϕο εκῶμ]μω ἐπ δὲ ή μα)εν πῶς | 
τῶτο συµοαίνει. 

ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ: Ποραωτέο «ω. σοι άμλψον οὐ }9 τὸ τυχόντος λν 
ἄκηε δὲ, καὶ Ἀποκρίνη. ] 

2/ 

ασιγμα σιυιένα)) 

αὐτὲς εὐλογιεῦ ϐν ταῖς ὀδλοήαῖς κ. Φύσν; δν δν ον 

ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Λέγουσυ ὅτως. 

ΔΙΑΔΟΥΜΕΚΟΣ. Τὰ δὲ κ φύσιν πότέςόν ὡς ἀγαλα ἐλάγοῦ) 
Ἆ 

ἕτερόν πι τἴό ὄντων; 

ἡ ὡς αξίας νὰ ἔχοντα, ἢ Φωῤοράνν. τῶτο πρὸς τὸ -. ῆ ὃν 

. . 

ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Οὐ νομίζω, ὸλλα (σθὺς τέλος.. 

. ὕτω σοι] 1,εσεπάππα ῥτωσί. 

σος Ὁ οοσα Ολο οὗ 

. αορὸς τὸ εὐλογισεῖ] Ὑετατῃ Ιεδείοπετα τενοσανί εκ Α]ά. Β. Ἐ. Ὑπ]ρο, πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖ». 

. Λέγουσω] 8ἱο Β. Β. Ὑπ]σο, λέγοντας : Ἰάαπε ἄπε ἀβΙπέΠοπο οο]]οα ποπ ιπη. 

. πότερο] 9 ε Ἁγ]απάτί εοττεδῖοπε ἀθεάϊπιαδ Ῥτο τὸ πρότερον : Ἑ. Ἑ. τὸ οπητἴππῖ. 

. προαγωγὰς Ἐ τοῦτο] γ]. Ἰαοππᾶπι εχρ]εί ε οοπ]εἔχυτα, Ἰηζοτροβίο καί. Ῥ]ωτα ἀεπάεταπίατ, Ώιεο {ομία, τα 
Παρρ]επἁα----προαγωγάς; ΛΑΜΠΡΙΑΣ. Ὡς ἔχωτα προαγωγά». ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Καὶ τοῦτό πρὸς τὸ τέλορ----. 

παταπι ἀερεραί εΠε, υε]ίαπα, εε αἆ Εἴπεπι αἁ]ι- 
πιεπία αά{ετεπείαπα τεταπῃ ἀε]εέχαδ: πα πεφιε 
ε]ία, πεσαε Ἠοπογαία, πε(ιε οπιπίπο ακρείεπάα 
ἀε]ίσετε αἱ {πε Ῥουπε ταοςἰπατιοηίςὃ Ἐήτο επίπῃ, 
µε 1ρᾳ νοίαπε, Ρρτοῦα ομπι ταιοσϊηα(ίοπε ἀε]εξτας 
εοταπα «μας; ἀῑσηίταίεπαι Ἠαδεηέία αἆ {ε]ςιεβίει {Α- 
εἶαπε, 4ο νὶάε αἆ Ύ« παπι ρετρι]εἨτωπα εοθ τατίο εί 
(α{ρ]εἰεπάνπι οαρίεα]ωπι ροτάυσας. Νπίτωπι Ἐἶ- 
πῖ Ἱρίοταπι ἆε {επτεπίῖα ετῖε Ρρτοῦε ταοςἰπαγῖ 1π 
ἀε]εξτα εοταπι αμα ἀῑρηίίλτεπι Ἠαδεπί αἆ ριοῦά 
ταΏοςιπαμόωπῃ, 
Τ,ΑΜΡΕΙΑς. Αταιί Πα: γοςςς, απαίσει ἵξα ος 

αἱ Ἱπίρ]εητε» αἁπιοάαπα ν]άεητωτ. Ἐπ [απο ἀῑίεετε 

ομρίο αιῖ ος εγεπίαξ. 
Ώιαρύµενῦφ. ἸΜαρί5 Ἱίαηις αἀνετίε απππαπι: 

ποῦ επἶπα ε]ω(νἰς ε[ι αηίσπια ος ἱπτε]]ῖσετε : 
Ρτοϊπάς αιάϊ αἵ τείροπἆᾳ. Ίοηπε Φιοίοῖ Εἰπῖς 
εβ ρτοῦε ταξοσἰπατί ἴπ ἀε]εέτα τεγαπα μμ 
εοπρτιεηέίαπη ὃ 

1,ΑΜΡΕΙΑΡ. δἱς 1ρΠ ἀῑσιηίς. η 
ο Ώπαρυμενύς. Π]α παετα οοΏβΓια πέταπα με 
Ῥοπα ἀε]ίσιπευτ, αη ααία ἀἰσπίίατες αιια{ἆαπι Ἠαῦε- 
απ εἰ ρτοβιέοπεπι, Ἰάᾳιε νεὶ α Πποπε, νεὶ αά 
αἱίαπι αμαπηρίαπη τεπη ὃ 

ΤΑΜΡΕΙΑ», Ἰοη Ριίο, {εἆ αἆ Είπεπῃ. 

τν πορμμς., 
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ. 053 

ΞΓΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. ΄Ηδ ποίω Ὀσποκαλύψας ὅροι τὸ συμοώῖνον αὐτοῖς, 

ὅπ τέλος ζδὶ τὸ εὐλογιεῖν ὂν ταῖς ὀκλολαῖς Ἡδ αξίαν ἐχόντων «σθὸς τὸ 

εὐλογώεῖν ἁλλίω }ὸ ἐόίαν τῷ ὀγαθᾶ καὶ τῆς εὐδαιμονίας, ἔτε ἔχεω 

φαιὰν, ἔτέ' νοξν οἱ ἄνδρες, Ἡ Ἡ πολυήμητον ὄὐλογείαν ωὐτίω αι τας 

ὀκλογὰς Ὢ αξίαν ἐχόντων. ᾿Αλλὼ τᾶτο μὴ εἶσν οἱ σεὸς ᾿ Ανήπατρον 

οἰόμβμοι λέγεθα,. μὴ αἱρὸς Ἡ ρεσν ὀνέῖνον }ὸ ὑπὸ Καρνεαδον σιε- 

ζόμλρον, εἰς ζωύᾷ, καζαλύεῶ αι τὰς εὑεεσιολογίας. 

τοκή, Τῶν Ὦ. αἲθὶ ἔεωτος Φιλοσοφαμ]ῥων ἐν τῇ Στοᾷ «δὰ τὼς χοινας 
ὀννοίας, ὃ ἁποπίας πᾶσιν οὐτοῖς µέτερν. “ Αἰφεὺς μὴν }ὸ Εἱ) τς νέας, 
« Φαύλες γε ὄνζες κ ἀνοήτης, χολὺς δὲ, τὰς σοφός ὀκείνων δὲ Ἱ κφλῶν 

««μηλένα μήτε ἐρῶθαι, μήτε οἰξιέρασω ). Καὶ οὐ τᾶτό πω δειόν' 

δλλὰ καὶ τὸς ἐραώγένάι αἰαρῶν, παύεῶς λέγεασι “" χφλῶν νομλῤων”. 

Καὶ ής ἔρωτα γεώσκει τοῶτον, ὃς ἅμα σώματος µοχβηρία ψυχῖς 
βλεπομΏνη σωνέχετα! καὶ γίνεται, κόλλες δὲ ἅμα Φρονήσἁ μὲ δικφιο- 

σιώης καὶ σωφροσιώηε ἐγ[νομλύε, χατισθέννται κο Ἀπομαροίνετωι 

Οὓς μηδὲν οἴομαι αἩ κωνώπων α]αΦφέρευ Ἰαίρουσα ὸ λάμπη καὶ ὄξει, 
τὸν δὲ «ότιμον καὶ χρησὺν οἴνον Ἀποπετόμλροι Φεύγεσω. "Ἡν δὲ λέγο]ες 
ὢ ὀομάζοτες ἔμφασν χάλλες ἐπαγωγὸν 5) τὸ έρωτος λέγεσι, «φρῶτον 

Ε. 12. ἓν ταῖς ἐκλογαῖς----τοῦ ἀγαδοῦ] Τοῖι Βῖς Ίοσι», γα]σο ἀε[άεταίας, ἀερείατ οοδιείρας Β. Ε.. 
Α.. 6. βλεπομένη] Π.ερεπάνπι βλαπ]ομένου. 

ἨΏιαρυμενῦύς. Ίαπι εΓρο τεπι ἀείερεης ἱπίρί- 
εε αιἰά 1116 ενεπίατ: πεππρε Είπεπι εΠε ρτοὺε τᾶ- 
Εοεϊπατί ἵῃ εἰεξτίοπε τετιπα α./Ππιατίοπε ἀϊσηατιπι 
αἆ ῬρτοῬε ταοςϊπαπάωπα: α]ίαπι επἶπι ε[Πεπείαπι 
Ῥοπί εί [ε]ςῖταιϊ πεαµε Ἠαῦετε {ε ΠΠ, πεαιε ἵη- 
τε]]ῖσοτε ἀῑειπε αἰῖαπα, «παπά Ρτεείοίαπι Πίαπι ἴπ 
ἀε]εξἒα τεταπι α(Ιπιαείοπε ἀϊσπατιπι Γαεἱοςϊπατίο- 
πετ. ειπα Ἆας οαι]άεπι Ίαπε ααῖ ρυίεπέ αᾱ- 
νεήυς Απεραίΐταπι ἀῑδία, ποη αάνετίας Φιοίΐσαπι 
{εέχαπι: Ἠωπς επἶπι α (ατπεαάε ρτε[απη, ἵπ χα 
εοπιππεηία {ε αδάιἀ][ε, 

ΧΧΥΤΠΙ. Όυα Ροιτο ε Απιοτο ἵπ δέος ἁῑ[- 
{εταπέις Οοπιπιμπίδυς αἀνετία ἸΝοείῖδ, οοἵώπι 
αὈ[ατάί(ας «οπηπιµηῖς οπιπίδις εἴ Βιοίοῖ. Ώε- 

΄ρηηες αἴαηί ϱ[]; αἰο]ε[ερπέες, φιέῤῥε φις οδοί [πέ 
οἱ [211 Γ2Υ7ηύ/2ς, φιί [αβρίώμΗ: αίφιε Ρογη [0Υ- 
Ί10/0Γ 7Η [η πεφε απαέη ε[]2, πεφιι; αιαγ{ αἷρ-- 
πι.  Νεαιε Ἠος στανΗἩπιαπα ΕΠ. Αάάμπι, εος 
Φμἱ ἔπγβες απιαυεγέπ, ᾖπεηι απιαπάἰ Γαεεγε μδί δὲ 
Λεῤγέ [ηέ Γαζ1. Ο18 νετο ἴα]επι απιοτεπι «ος- 
πογΊε, αυ], «πα εοτρς αηϊπαϊ ρΓλγΊίατε Ἰαδε[αέϊα- 
έπη ο, εοπ{τεῖ; Ρα]ομγιειάίπε απα «ὐπῃ ρταἀεητία, 
Παβεία, εἰ {επιρεταπία Ἰπηαιί, εχιηριαίατ εἴ 
οοπίαΡείζαί ὃ ́Ταἱες ερο οι]ίουπι Ππιῖ]ες Ἰμά]σο, 
αἱ {ραπια γἱπὶ εί ασεῖο σαιάεηί, Ῥοπωπα εί ροίυῖ 
αρέυπα νίπαπι αγο]απίες {ασίαπε. Όμαπι γετο ἆἷ- 
ομπί ας ποπιίπαπε ῥἱεῤγτμά έν αβῥαγεπέετα /ῥε- 
οἴεπα φις αἰ[είζέ, ὰε εν ῥτίπιαπα πο Ιοᾳυμηξας 
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μὴ δὲν. ἔχει τὸ πανό ἐν 3 αἰθίσις καὶ κακίσοις οὐχ ἂν ἔμφασις 
Ἄροιτο χάλλες εἶπε, ὡς λέγασν, ἡ μοχδηρία τὸ ἤθους ἀναπίμπλησι 
τὸ εἶδος. Ἐπεὶ χομιδῆ «οὼ ' ἐννοιάν οι, αἰξιέρασον 5) τὸν αἰλγρθν; 
ὅτπ μέλλει καὶ «σζρσδοκδτω] ποτε κάλλος ἔξεμ' κτησώμλρον δὲ τᾶτο αἱ 
φυόμμον χολὸν καὶ ἀγαθὸν, ἐπσὸ μηδθὸς ἐρβόχωκ 
λα, Θήρα γλό πε, ήν. δαν ὁ ὄρως, ο ἀτελΏς μδ αν 

δὲ µειρακία τερὸς ορετὶ. 
ΔΙΑΔΟΥΜΕΝΟΣ. Είτα, ὦ βέλπσε, ος ηομὴν ἄλλο νιῶ, ἢ } αἳ αἴροσν 

ανν ἐλέγχεμὴμ, οὔτε σι)ανοῖς «ιθόγμασυ, ἔτε ὠμιλημὴοις ἐ ὀνόμασι 
τὶς χομὰς ὀκσρέφεσον ἡμλύ καὶ «δαδιαζομθμίω ὀννοίας: Οὐδὴς }ὸ ἰῦ 
ὁ κωλύων υ αι τὰς νέες «ἶν σοφῶν σπουδἰω, εἰ πάθος αὐτὴ μὴ μον 
επ, 9ήρου | ἢ Φιλοπαίδειαν αοβσωγορυομὴρίω έρωτα, ὃ δν. 
ἄνθρωποι κοὶ πῶσαι νοῦσι καὶ ὀνομάζησι Ἡ 

ια 

Χο) 
᾿.Οὐ γαρ πώποτέ µ ὧδε «εᾶς έ έρος, οὐδὲ γυναικὸς, 

Πάντες δι ἠρήσαντο παραὶ λεχέεοσι κλιηναι”’ 

Θυμὸν ενὶ ςήφεοσι σσεριπροχυ9 εἰς ἐδάμαοσεν. 

Β. 2. κακίροις] δὶς Ε. Ε. Υα]ρο, καλλίγοις. 
Β, 4. Ἐπὴ] Οοττίρεπάυπα,” Έπειτα. ν 
Β. 4. παρὰ τὸν ἔννοιάν] Τα ἁπάωπι οοττεχὶ ἆ Ῥ]αέ, ἂς 8ετ. Ναπι. Ὑἱπά. Ρ. 46. Όπιπες ΠΟσῖ, παρώ τινων οἵόν----, 
0.3. μὸ πρόσερν----ἄρλρωποι] Ἠαο νι]σο οπιῖῇα τεβΙαπιας εχ Β. Ἑ. Ίπ 1δ παπα γοσεπα εχοϊἀϊΠε Ρυίεπι, τα 

(πβαιταπάαπῃ, ἔι α ὃ ἔδει καλεῖ----. 

Ο. 5. ὀνομάζησι Ἐ Παάήες] ΝΙ1 ἀεβάετεπι, η]{Π οἷον τὸ, απἲ Ππιϊ]α. Οείεταπι γοσβας πα (]αίοῬ Γαρρ]ονίπιις εχ 
ΟάγΠ. Α. 866, εί Π]αά. Ξ. 15: Ραγίῖου]απι καὶ 1ρᾳ Ἰπίετροίαίπιας, Ὑΐσο, ὀνομάζουσι Ἄ λεχέεσσι κλι- 
Όηναι  9εᾶς ἔι ἔρος οὐδὲ γυναικὸς Θυμὸν ἐνὶ φήφεσσι περιπροχυδεὶς ἐδώμασσεν. 

Ρτοδαδι]έετ. Ίαπι ἵη εατρήἩπαῖς εί ρεβιπιῖς πι]- 
| Ροίεβ ρυ]οἈγεμά]ηί αρρατετε [ρεείε»; ουπι 1ρ- 
{ ἀῑςαπι οὗ ἠπσεπί{ ῥγαυιαίεηι ἄε[ογ η αίε αείεῦη 
οββίγ;. Ὠεϊπάε νετο, Ρίαπε εοηίτα (ΟΠΙΠΙΗΠΕΙΙ 
Νοεϊίαπι ε{, απποτε ἀϊρηιπα εΠε ἀείοπιετα, αιί 
Πε 2Ιᾳιαπάο Ἠνέυτας ρυ]ε]ες, εχρεξτείαιε {οππα: 
νεπι(αίετα; { επι «οπ{εοµίυς, ας ρυἱοΏεί {αοχις 
{τ ει Ρτοῦυς, 4 πεπιῖηε ἀερεαί ΑππαΓΙ. 

1,ΑΜΡΕΙΑΡ. Ε/} επἰπι α’ποΥ φεπα ον υξ αἰμηέ, 
Φπαάαηι {ηῤογΓ2Ε; φιἰάεπω [εά {11ος αά υἱγΗΗΙΕΊΙ 
ὀσπα ἐπάοίε αἰο]ε[εεπέές. 

Ώιαρυμενύῦς. Οιαῇ νεΓο πο, ορίπιε, αἰῖιά 

4βαπΠΙ5, ααπα [εξζαπη εοΓπι ἀἆεπιοπβτεπιμς πε- 
αυε ργοραὈΙ]σας τεδας, ηεαιε τεςερίῖ5 ποπαϊπίριας 
«οπιπιαπες ποὺῖ ΡρεΓνετίετε ἸΝοβεας ὃ ἨΝεπιο 
επίπι ρτοβίρεραί Πμάῖαπι (αριεπείαπι «Γρ αἀο]εί- 
οεηίεδ; αιοά αυἰάεπα { ποῃ ουπι αΏεζχα «οπ]απο-. 
έαπι Πες ἠοπιίπατί Ροίεταί φεπαίίο απί ἄθερπαι {{µ- 
ἀἴμπ. Α: 2πιογεπι ποπαῖπατε ἀεδεβαπί ευπι 6 πεπι. 
εμπό{ εμπέϊαρᾳιε Ιπίε]]Ιριπί ας ποπιίηαηξ : ΤΗΜΗ 

ΟπηέχοῬ οοπουΡ](ας ἀειάεπίαπιαπε ααυϊνίε: 

εί . 
Ἰαπι πεαπε πε Ὠεα, που πποτία]ή βιόλα ετεία 
Εωπηῖπα, ἴαπα ταρ]άο ρτῖας Ιπβαπαπιαν]ξ 4ΠΙΟΓΕ, 

αι 
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κ:. Εἰς τοιαῦτα μζύ τοι «θάγµµτα Ἱ ἠθιὼν λόγον ὀκοαλλοῖες, 
νο τς Ἑλικτὰ, κοὸ οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλὰ πᾶν πέρζ 

εὐτελίζησι καὶ λ]ασύρουσι, ὡς δὴ μόνοι τὸ «φύσιν κ) σιωήλέαν ὁρ9ἄντες 

ᾗ «χθὴ, καὶ καφίζωνται τὸν λόγον, λλλὰ Ὑποσθέφά καὶ ἐπάγά ταῖς ἐφέσισι 
καὶ διώξει ὶ ὁρμαῖς πορὸς τὸ οἰκέου ἔχφσω. Ἡ δὲ σκυήλία τῆς α]4-- 

᾿λεκτικῆς διερὼ μὸ γομλῤη χεηςὺν μλὺ σὐδὲν Φὐδε ὑγὲς Ἀπολέλαυκεν, 
ος αφ Ελ Α / αχ ον »/ .4 λ 3 / 
δλλ) ὥασερ ἡ ἀχοὴ νοσωδης Ιὑσὸ κενῶν Ίχων δυσηκοίας καὶ αἰσαφείας 
ον ν΄ ο” κα ε ή 2 λ / 2 / ἐμπέπλησα. «ἲθὶ Ἡς αὖθις ἑτέρον δεχίὼ λαβοόντες, εἰ βάλει, Ἀ]ά- 

ος λ ) / ᾿ η ων Ν ον 
λεζόμεέλα. Νιωὶ δὲ τὸν Φυσικὼν αὐθά λόγω ἐχ. ἡτιο τᾷ «ξὶ τελῶν 

/ λ ἡ / 2 ο / λ / 

λ|Φταροτ]οντα τος Χουας (οξολήψεις, ο) τοις Χωβλωτατοις χο) «Ὄθφτοις 

/ Ν μμ να / 2 / λ 
λ.  Καβόλε μΏὺ ἅππον καὶ «δὰ τὶὼ ἔννοιαν ὅνη, Ξ!) μλύτο, μὴ 

Ἀ υ λ » »/ 1] / ᾿ / / Ν Φλλ τω 

ὃν δὲ, 1) μῇῥ, οὐχ ὄντα δὲ 54), λεγόντων ἁτοπώταπόν ὅνι, τὸ ὅπι τὸ 
νὰ ὃν Ἴρρ / / κκ» ” 

παντὸς λεγόμλρωῳ. Κενὸν 3 ἄπειρον ἔξωλεν τῷ χόσμῳ «Ὀθέλεντες, οὔτε 
.ω ω 2/ ο ῥ ον / / Δ / λ ν΄. Ἀ 

σωμα τὸ παν, ὃτε ασωµατον ειο/ λεγξσγ. Έπετα| δὲ τότω το µὶ ον 
.» 2/ ν λ / ου » ή ν ωυ 

εἶναι τὸ πῶν' ὄντα }ὸ µόνα τὰ σώματα χολᾶσν, ἐπειδὴ ὄντος τὸ “5 οιέῖν 
λ / Δ λ .ω 2 »/ κ Φ /-/ / » Ώ/ / 

τι καὶ πάργευ, τὸ δὲ πᾶν θέ ὂν ὕδω ὧρε Βτέ τι ποιήσὴ, Θὐδὲ τι σέίσε) 

Ο. τ2. εὐτελίζουσι καὶ] Ππίετροπεπάι{η Τοὺς ἄλλους νε] Επαῖ]ς, τί νετ Ἁγ]. 
Ὦ. τ, καθίρανται----ἔκαγον] Εοτίςε, κανισάντες τὸν λόγον ἅμα αποτροφαῖς καὶ ἐπαγωγαῖς καὶ ἐφέσεσι |) διώξεσι 1) ὁρμαῖς 

Ὀ. 1. διὰ, Ἡ γνμόν] πορή ἆαπί {επῖεπεῖαπι, αἱ ἄπε Βῖ5 εοπῇαί {επίεπίϊα : Ἱίαφιε ἵπ Τα Ιπῖθ οπ]{, ο οτα- 
- εἱς ἀε]ετε τα!Γῖο νείαί. Εοτίε οογγϊσεπάιπα διατεταραγµένη, Υεὶ διέραµα γινομένη. 

Τ. 6. αὐτῶν λόγον] 8ὶο Λ]ά. Ῥα{. Χγ]. Απιιοί. Ὑ]δο, αὐτὸν λόγον. Ἑ. Ἑ,. αὐτῷ λόγον. 
Ὦ. 9. εἶναι µέντοι----λεγόντων] Οοττισεπάππα γιάσίωτ, εἶναι μέν τι, μὴ ὃν δὲ εἶναι καὶ εἶναι µέν τινα, μὴ ὄντα δὲ εἶναι. 

ΓΙολλὰ δὲ τοιαῦτα αὐτῶν λεγόντων----. 
Ἐ. τ. τὸ ἐπὶ] Βὶς Β. Ε. Ὑυ]ρο, τὸ δ) ἐπί. 

Ἐ. ο. πέσεται] δὶο Β. Ε.. Βολοίί, Όπππο οὰ1ῖ πήσεται. 

οι ου Το --ἍὪηωἣ. 

ΧΧΙΧ. Ιπ Πιῤα[πιοάϊ πεσοεῖα Π]Ι ΝΤοταίεπι τα- 
Ώοπεπι εοπ]ϊςϊεηίες, εξ 

Ῥετρ]εχα πῖ]αιε {απ], απηβαρςεἙ οπιπῖα 
ἀϊσεηίες, γ]]επα εαπι τεάἁυπε: αμαπέαπινΙς αἶῖος 
Πιρίαηπαηίες. εἴ {ε {οἷἱος ΝαέωΓαπι «οη/{αθέιάϊπεπι- 
θά {ωίατί υέ οροτίεί Ἰ]αέϊαηίες, ας ταζίοπετα «ΟΠ- 
Ίσπετε αγετῃοπίδι», Ἱπάμόοπῖδα», αρρεβιεἰοπίδι», 

εοπ{εξιαΓοπίρας, εί ἹπςΙ(αοπίδις αἆ {υπ ου]α(- 
αὖξ «οΠπρΓυυπι ας ρτορο/έαπ. Οοπ/πεεμάο 2μἴεπι 
3 Ὠια]ε βίος πΙ]] Ῥοηί αηζξ {απ Ρετοερίέ Επιέχις : 
Τεά, νε] αμάϊις πιοτροίας, γαπῖ {οπίς ορρ]εία 
«εστε αμάΙί αἴαις ορίουτε: ἆε αµα, {α νιἀεδίεας, - 
26 πογο [αέϊο ΙΠίΠο Ἱοημοπια. ΊΆυπςο ῬἨΥΠ- 

σαπι εο{άπῃ ἀοξτίπαπα, Ποη πιίπας αὐαπι αμ ἆε 
Ἐιπίους εβ, «οπιπιαπες Νοέίοπες ἐαγραπίεπη, Ρε 
ΡΙῖπια εί ριαείρυα ςαρίία ἀεουττεηίες εχαπαϊαὈὶ- 
πιμς. 
ΧΧΧ. Τη ιπίνετίαπι αι]άεπι αὈ[ατάαπι εί εί 

οοπίτατίαπι ἸΝουϊεῖῖς, εῃε αἰαιοά αιιοάἆ Ποη Πε; 
εί ε[ῖε τες αυ; ποπ Ππέ Τε. θά οπηπίαπι αὈ[ατ- 
ἁΠπιαπι εἴξ αιοά ἂε Ὀπίνετίο ἀῑομπι. Ίμάπο 
επίπα Ιπβπῖξαπι [οτί πιπάο εἰτομπιροπεπίες, Πέ- 
αὐε οοτρις [) πίνετ[απα, πεαιε «οτροςσί5 εχρεῖς ἆι- 
ουπέε, ῥῬεαιέατ εΓρο 1ὰ ποη-Εης εΠε; ουπΙ Έης 
14 {οἶωπῃ 1ρᾳ5 Πε αιοά ε[ξ οοἵρις. ΟΌἶπι νετο Ἐπ- 
αφ Πτ Άφετε εἰ ραῖῖ, Ὀπίνειίαπι ποη-Έπς Πε; 
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ν ο ι η) » 3 ) ο Ν , ᾿ τὸ πῶν. Αλ φὐδὲ ὂν τόπῳ έσαι σῶμα 9 δἥπε τὸ ἐπέχον τόπον οὐ 
ω δὲ λ ω Δ ἱιὺ ι Φ/3 » / / / ο 6 

σῶμα δὲ το πἀν. Καὶ μίω τον αὖτον ἐπέχειν τόπον συµοέοηκε τῶτο τὸ 

μδο" ὧςε οὐ µηῤει τὸ πᾶῶν' οὐ }ὸ ἐπέχει τόπω. ᾿Αλλ᾽ θὔδὲ κωᾶται 
ω / λ / / ν λ ; « / ./ / 

«φθῶτον, ὅτι καὶ κυεμΏνῳ τόπε δεῖ καὶ χώροις ὑποκειμλῤης ἔπειτα, ὅτ 

τὸ μῥ κυέμᾶμον ἢ αὐτὸ κωᾶν, ἢ ὑφ ἑτέρου πάαγεν πέφυκε τὸ μΏν 
ου ὑφ ἑαυτῇ κωάρᾶρον, ἐχά πινὰς νόύσάς ὁἳ ἑωωτῇ κοὴ ῥοπὰς κ. βάρος 
Ἀ - λ » 3 

ἤ κεφότητα" κεφότητοο δὲ καὶ [βάρους ἦτοι αέσέο πινὲ ἢ διωαµεις 

εἰῶν, ἢ αἱαφοεα) πάντως σώματος τὸ σἳ ὥπαν οὐ σὼμά ον ὥσε 
ανάγκη μήτε βαρὺ, μήτε κὤφον εἶναι τὸ πᾶν, μηδὲ ἔχει οξ ἑαυτᾶ 
χωήσεως δρχίώ. ᾿Αλλα μἱὼ φόδὲ ὑφ ἑτέρου κιήσετωι τὸ πᾶν' ἕτερον 

Ν 5 Λ/ κ .ν δν ώρα / ) ο / / / 

}ὸ Φόδὲν ὅδι τᾶ παντός ὧσε ἀνάγκη λέγειν αὐτοῖ, ὅπε λέγεα, μήτε 

μόρον εἶναι τὸ πᾶν, µήτε κιέμΆμο. Ὅλως δὲ ἐπεὶ τὸ λέγεν σῶμα. τὸ 
ο λ } ) ο] νὰ λ ο α Ν 

πᾶν, μὴ δέον ὅδι κ αὐτούς' σὼμα, δὲ ἐρορὸς, καὶ γῇ, κ) ζώα, κι Φυτὰ, 
λα Χ ὴ ου « ο 

καὶ ἄνδρωποι, καὶ λίθοι τὸ μὴ ὂν σῶμα, σώµαπα µέρη ἕξει, καὶ τὸ μὴ 

ὄντος µέρη ἔσαι να, κοὶ τὸ μὴ βαρὺ χρήσε) βαρέσι µοβίοιο,  κάφοις 
τὸ μὴ κἂφο ὧν θὐδὲ ὀνερατα λαθεν μάᾶλλόν δι «δα τὰς χονὰς 
ὀὠνοίας. Καὶ μἱὼ ὅτως Θδδὲν ὀναργέο ὅσι, καὶ τἶδ κοινῶν ἐχόμλμον ἐν- 

ϱν ε . »ν ν ο / 2 ω 2/ ο λ / 9/ 
νοιῶν, ὡς τὸ, εἴ π μὴ ἐμψυχόν ὄὸη, ὀκξνο ἄψυχον εἶναι, καὶ πάλιν εἰ τι 

7. Καὶ μὴν---μένον] Τιεσεπάππι, Καὶ μὸν ᾧ τὸν αὐτὸν ἐπέχειν τόπον συµρέθηκε, τοῦτό ἔφι µένον. 
2. τὸ μὲν κινούμενον] δἱο Βαΐ. Ἁγ|. Ὑμ]σο, τὸ μὴ κινούµενον. 
4. κουφότητος δὲ καὶ βάρους] Εοτίε κουφότης δὲ καὶ βώρος. 
1. πάντως] Ἐεεερίαπι α Μετ. Ίεπα νετ{ Ἁγ|. 

Ε. 
Ε. 
Ε. 
Α. 
Α. 6. μὴ δίον] Νοἢ {ο]Ποϊαπάνπα νιἀείατ, 

{εααίεατ Πρίαπι πΙμ] αἅαταπα, πΙλΙ] ραΠαγαπι. 
Οµίπ εε ἵῃ Ίοςο ποπ επ. ΊΝαπι οοτρς ε[ ααοά 
Ίοευπι οσοµραί: Ὀηϊνετίαπι «οτρας πος εΠ. Αί- 
αιἰ, ομί αοοῖάΙξ εμπάεπι Ίουπα οσσµραίε, 1ἆ πιᾶ- 
πεί: ετσο ΠΟΠ πιπαπεδίε Ὀπίνετίαπι, αμία Ίοειπι 
ΠΟΠ οοσομραί. Ίπιο πεαιε πιογεβίέζας» ΡΓπιυπι 
ααἰάεπι, αιῖα Ἰά ααοά ππογείατ, Ίοοο αἆ ος ορια 
Ἠαῦεί εἰ {ραίίο [αβ]εξο. Ὠεϊπάε αὐοά ππονείατ, 
αις {εἱρίαπι πιογεῖ, αιξ 28 αἱο αἀποίεατ. Ὁμοά 
ΙρβΙΠ α {ε πιονείζατ, πιοπιεηία αὐκεάαπι Ἰαρεί τα- 
τἶοπε ρταν]τατῖ αυί Ἰεγ]εαεῖς: αἲ στανίτας εἰ Ἰεν]- 
τα5, ους Παοδιεις {απέ, ααε {αομ]έατες, οϱυέ οπιΠΙπο 
ἀῑβετεπίῖαξ «οτροτῖδ. Ὀπίνετίαπι ποπ ε[ε «οἵρι5: 
ε{ρο πεεεῃε εβ ἱρίαπι πεαμε ρίανε εΠε, πεφιε 

Ιενε, πεαίε εχ {ε ργ]ποϊρίαπι πποίας Ἠαύετο. Αί- 
ααἱ πε 20 αἱίο ααἰάεπι πιονεδίεατ: πΙΒΙ] εί επῖπι 
αμά. Ίέαφιε πεςεβῃίας εο αἀὶρίε εο5 υ ἀῑσαηί 
ηεηιιε πΙαπετε Ὀπίνοτίαπα, πεαιε πιογετί. Ὠεπί- 
αιε, ουπι ΙρίογΙπα ἆε {επίεηεῖα Ὀπινετίαπα πο Πε 
«ο{ρΗ5, οσείαπι αμίεπι, ἴεττα, απϊπια]ία, Ρ]απία, 
Ιαρίάες ΠΠί «ΟΓΡΟΓΑ;: 1ὰ αιοά ποῃ ε[ὲ «ο{ρᾶς, .. 
{ε5 ΠαβεΡίξ «οΓΡροΓα, εί ποπ-Επεῖς ρατίες εταηί Έπ-- 
εἶα; εί αιοά στανε ποπ εβ, ρατῆδις υτείας ργαν]- 
δις. Ἱεγίρας ααοά ποῃ Ίενε. Ομίρις ορἰπιοπίρι6 
ηε {οπιπία ααἰάεπι βησί ροβ[ηί πιασίς Οοπηπιαπίρις 
βάνετί[αηάα ἈΝοεεῖ. Ῥοττο πἰΠ] ἔααι εγίάεῃς, 
ἕαπιαε οµπῃ Οοπιπιυπίρας «οπ]υπάχαπι ε[ε ἸΝοιί- 
Πῑς, ααπι ααοά απἰπιίαπι πο ε{ε, ἱπαπίπαυπι, εἴ 

1974 
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μὴ ἄψνχο, ἐκξνο ἔμψυχον 1) καὶ πιώτω ὅω αναπεέπεσι Ὅ ὀναρ- 

γεια», ὅτω τὸ πῶν ὁμολογΏῆες μήτε ἔμψυχο Ξθ), µήτε ὤψνχω. "Ανάν 

δὲ τώτων, ἀτελὲς μῥ Φόδεὶς νο τὸ πᾶν, οὗ γε δὴ μηδὲν µέρος ἄπεσι 

οὗτοι δὲ τέλειον οὔ Φασιν Ξ) τὸ πᾶν ὡρισμλῤο γλό π τὸ τέλειο’ τὸ 

δὲ «ών «σὺ ἀπειρίας ἀἰόθισυ θὐχοιὸ νά π χατ αὐτὴς, ὃ μήτε 

ἀτελὲς, μήτε τέλείόν ὕδηυ. ᾽Αλλὸ μἰὼ ὅτε µέρος δὸὰ τὸ πᾶν' λεν 9 

ου μεῖζον οὔτε ὅλον, ὡς αὐτοὶ λέγεσί τεταγμΏύυ 3ὸ τὸ ὅλον χατη- 

φορᾷῶωι, τὸ δὲ ών δι ἀπειρλαν πο] οἱόρασυν καὶ ἀταχτονυ. Αἴπον 

ποίνκω οὔτε τῇ παντὸς ἕτερόν ὅοι, τῷ μηλὲν εἶναι «θὰ τὸ πάν ἕτερον' 

ὅτε ἄλλα τὸ σσᾶν, λλ θὔδὲ αὐτῷ ποιᾶν 3 οὐ σέφυκε τῷ δὲ ποιέν, 

τὸ αἴπον νοῖταω. Φέρε ποίιω πάνα, ανθρώπες ἐθωτᾶῶ-αι τ νοῦσι τὸ 

μηβὸν, κοὴ τνα τῷ μη)ενὸς «ήνοιαν λαμοώνήσω, ἆροι οὐχ. ἂν εἴποιεν ὡς 

τὸ µήτε αἴπον ὑπγάρχο, μήτε αἴπον ἐχο᾽ μήτε ὅλον, μήτε µερος' 

μήτε τέλειο, μήτε ἀτελέ; μήτε ἔμψυχο, µήτε ἀψυχο μήτε κυά- 

μΆμον, μήτε μον η, μήτε ὑσάρχο μήτε σῶμα, µήτε ἀσώματον: 

πῶτο καὶ 6ὐχ ἀλλό τι τὸ ελέν δω. Ὅτον ὦω ὅσα πώντες οἱ λοιποὶ τὰ 
μηενὸς, οὗτοι μόνοι τῇ παντὸς χατηγοροῦσι, ταυτον, ὡς ἐοίκε, Φαβοντα| 

τῷ μηδοὶ τὸ πιᾶν ποιοώτες. Οὐλὲν οἷω ἐπ δεῖ λέγειν τὸν χρόνον, τὸ 
χατηγόρηµα., τὸ αξίωμα, τὸ συνημμδλον, τὸ συμπεπλεγμΆμον' οἷς χρῶν) 

Β. ς. οὗ γε δὺ] γε αἀάϊέωπι εκ ΑΙά. Ῥαΐ, Χγί. 

αιοά Ἱπαπίπαπα ποπ ε{ε, απϊπιαίωτα εΠε. ΎΤαπιεα Ὀπίνετίαπι ροίεΒ; ααἱρρε ιέ ασαί, παζµτα ε]ις 
Ῥαπς 4ποφιε εγετευπῖ 1ρΠ εν]ἀεπείαπι, Ὀπίνετίαπα πο ἔετῖ; ασεπἀο αυἴεπι ςαι{α Ιπτε]Πρίτωτ. Ασο 
{αιεηῖες πεαιε απηϊπιααπι εΠε πεαιε Ἱπαπίππαπι. 
Ῥτατετ λαςς, Ἱπιρεγίεόχαπα πεπιο οεπ{ει Ὀ πίνετίαπι 
εΠε, ααἴρρε ου] πυ]]ᾳ ρατς ἀεατ. ΠΠ Ὀπίνετίαπι 
περαπί εἷξι Ρετέεξξαπι. «Όμοά επί ῥεγ]εέιση 8, 
{4 ἀε[πεέωπι εί: Ὁ πίνετίαπι οὗ Ιηπηϊξαξεπι ΏΟΠ 
ἀεβπῖτί. ἘΙ ετσο, 1ρῇ5 αιξτοτίδυς, αἰϊηιῖά πεφιε 
ΡεΓ[ίεέχαπι πεφιε ἱπιρετεέχαπι. ᾿ Ομίη εἴἶαπι πε- 
αὐς ρατς επί Ὀπίψετίαπα, επι πΙλῖ] Πε εο πια]ας; 
πεαιε {οίαπι, πος εηἶπι ργαἀιςλεῖ αἴμπε ἆε οτά]- 
παῖο: Ὀπινετίαπι οὗ Ἱππηϊταίεπι πεφε ἀεβπϊσῖ εε 
Ιποτάϊπαίωπα εΠε. ΕΒτοΐπάε πεφιε Ὀπίνετί οαυῇα 
ααμα είξ, οιπι η] εχίτα Ὀπίνετίαπα πε: εἰ πε- 
αυε αἱογαπ, πεφιε {αἱ 1ραας σαυ[α ποπιιπαςί 

ΥΟΙ. Υ. 

παπς, { ἴπίεττοσεπί ουπάᾶί Ποπιίπες ααἰάπαπι {πε 
Νἠπ]απι, εί ααοπιοἆο εἶας ποίίοπεπι ρετεῖρίαηες 
ΏΟΠΠΕ τείροπάεΡιηέ Ἀος, ΝΙΠΙ] ε[ε, αιοά πεαιε 
σαµία είε, πεφαε εαµ/απα Ἠαῦεί, πεαιε ἔοξαπι εβ 
ηςαιε ῥρα:5, πεαιε ρετίεέεαπι πεαιε ἱπιρετίεέχωπα, 
πεσιε απἰππαίατα πεφυε πο απἰπιαζαπα, πε µε «Οἵ- 
Ροτεαπι πεφυε ἵπεοτροτειπι ὃ ος, εἰ ποπ αἰιά 
αωἱρρίαπι ἀεβηίεπε είΤε ΤΝΙΠΙ], Οιαπάο ἵελαιε εα 
αὐαε τε]]ααῖ οπηπες ΝΠΜ]ο, {οἱ Ριοῖοί Ὀηίνετίο 
ετιδυαπές πἰπαῖταπι αρρατεί εος ἰάεπι {αοετε Ὁ πῖ- 
γετίαπα ουπι ΝΙΠΙΙο. ΤΝΙΠΙ] ε{σο Ίαπι οροΓίεί αρ- 
Ρεί]ατε (επαιρις, ρταἀϊσαίαπα, εβαέωτη, «ΟΠΠΕΧΗΠΙ, 
εοπιρἰεχαπα; ααίοις 1 πιακίπιο οπιπίμπι ρΗἱ]οίο- 

1 ] 
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μῥ µήλισα αἴό Φιλοσόφων, ὄντα δὲ οὐ λέγεσν εἶναι. Καΐτοι τόγε ἁλη- 

Όὲς ὃν μὴ ἕνα, μήτε ὑπαρχῳ, ὃλλὰ χοπαλαμβοάνεῶ-αι, κοὶ χότα- 

ληπὸν εἶναι Ὁ σισὺν, ᾧ τῆς ἐσίας τῇ ὄντος μὴ µέτεσι, πὼς ου οὗ πᾶῶσαν 
3 / ε / ατυχίαν «ὸροέοληκεν ; 

λα. Αλ, ἵνα μή δοχῇ ταῦτι λογικωτέρον ἔχειν τὶὼ δρα, 

ψώμελα αν Φυσικωτέρων. ᾿Ἐπὲ πούω 

Ζεὺς δΕχἠ, Ζεὺς µέοσα, Διος δι ἐκ πάντα τέτυκ]αι, 

ὡς αὐτοὶ λέγεσι, μάλικα μὴν ἔδει τὸς «ἴλι εῶν ὀνοίας, εἰ π ταροι- 
χδδε Ἡ Ἡἡ πλανητον ἔγχεγωεν αὐταῖς, ἑωμδῥος, ἀπόυθιύνν οἱ χαπορδομῥ 

οχι τὸ βέλτισυ εἰ ὃ μὴ, γένᾶι τε ἐῷν ὡς ἔχεσαν ὑπὸ τῇ νόµε ἔχασοι, 
λ ο ν λ μ ο. 

πο τῆς σιυήλείας «πεὸς τὸ 51ΟΥ. 

Οὐ γάρ Τοι νυν γε κώχθὲς, ὦλλ ἀεί ποτε 
Ζη ταῦτα, κ᾿ οὐδεὶς οἶδεν εὖ ὁ στα Φάνη. 

Οἱ δὲ ὥσσερ ἀφ᾽ ἑδίας ρξάμόμοι το χοθρῶτα καγέῖν « πάτρια δ αλλ 

Οεῶν δόξης, θὄδεμίαν, ὡς ἁπλῶς εἰπξν, ἔννοιαν ὑνῆ Ὀ ἀκέρριον Ἅπολε- 

λοίπαα. Τίς γλό ὅδιν ἄλλος ἀνδρώπων ἢ γέωεν ὃς ἐκ ἀφγαρτον νοξί 

Ὦ. 8. πῶς---ατυχίαν] ἸΠεζ. πῶς οὐ πᾶσαν ἀτοπίαν. Τη Ροβτεπιο ἴασατ νυ]ραίατη, 
Ἐ.. 3. εἴ τι τααχῶδες Ἄ πλανητὸν] απο, εἰ ταραχῶδες, εἶ πλανητόν. ΡΕΙΠΙΜΠΑ τεοερίππα5 α Τιεοπῖο. ΘοΜοίξ, ας. 

Ε. 5.9 
Ε,. 

πιάπι ππιίανΙππας οτι Β, Ε.. 
έντας τε] Εοτίε, μεδέντα:. 

5. ἕκατοι---φεἴον) Ῥτίπιυπι Ῥοσαπῃ πυίαπάνπη Τη ἕκασαι. Τπ ροβτεπιο {οτίε απῖἁ αἆ {επίεπεῖα Ρετζεξβῖοπεπι 
ἀεβάετείατ. Τιεοπίς. αἀάτί ἤ τι, ν]άείατ ἔτι {οτίρετα γο]αίβε : πες αἰϊεπωπα ηος αὓὉ Ώα]α5 Ἰοοί ταῖοπε. 

Ἐ. 7. Οὐ γάρ τοι----φώνη] ταῦτα τεοερίτητς εκ Β. Ε. οεἵετα α Χγ]. αἆ εχεππρ]απα Βορλοε]. Απίϊς. 467. Ὑπἱρο, 
/ -- . Δ 3” ο ὅ δι / Ν Δ π ε Γ α 

Οὐ γάρ τοι νῦν καὶ χδὲς, αλλ ἀεί ποτε, ζ πάντα, καὶ ἠδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτη φαν}. 

Ρποζαπα πέαπέυτ, Ἐπερ αυίεπι εΠε μοι Αε 
επίπι ὰ αιοά νεταπι Πΐ, ποη εΠε αιί εχ[τατε, {[εὰ 
Ρετεῖρί εἴ ε[ῃε οοπρτεπεπ[/δ]]ε, ας Πάε ἀϊρημπα 
αιοά (απαπείαπα Ἐπεῖ ποη ρατειεῖραῖ, 4μοπιοάο 
ποπ ε[ αιονῖς αὈ[ατάο αὐίατά[ις ἓ 
ΧΧΧΙ. δεὰ πε ας γἱάεαπίατ αἆ ἁπαι]βτίο- 

πεπα Ρροβῖυς Τ,ορίςαπι Ρεγίπετε, γεμίαπιις 2ἆ εαν 
αυαε πιρρῖς {απί ΡηΙ]οίορλία Ναειτα]. Ομοπίαπι 
εισο 

Ρεϊποϊρίαπα Ἱαρίίετ, πιεάίαππαπε εβ, εαπέἴαφπε αὐ 
1ρίο, 

που 1ρῃ εγπάαπε; πιαχίπιε οροΓίεραί εο5 ποίῖοηί- 
δας ἆε Ὠϊς, 4 ααἱά εωτβυ]εητωπα αμέ γαρυπι {π 5 

ἱπε[ει, τεπιεάῖαπι αἀμίδετε, εί ἴπ πιο]ῖις. ἀἰτίσετε 
αἴηιε οπιοηάατο: αις Ὢ Ίος πεοιίγεπί, ἵη ππεάῖο 
τε]παιεγε, 151 αί αωίαιε Ἱερίοις αάβτίέχας αε ἴῖς 
{επεῖς, αιί «οπ{αεειάίπεπι {εααΐέας, {εηβίτε «οΠςε- 
ἀθπίος. 
Ίο πυπο επἶπα, πε(πε Ἠασί {απ 1βα ρτοᾶΙ{α : 
Θεπιρετ να]μετε, πεο απαπάο Ιπ]εσίπε Πᾳπεῖ. 

ΠΠ νετο ἔαπαπαπι 1ρῇς α Τ,ατίοιις οτ{ ππουετε οοἩ- 
{εως τες, εί α πια]οτῖδιις (γαάϊτας ορ]Πίοπες «οµ- 
γε]ετε, πα]]απι {επιο ποζίοπεπι Ιπέεργαπα εἰ ἵη- 
οοτταρίαπι τε]ααεταπε. Ομίς επίπι, 15 ἀεπιεῖς, 
Ἀοπιο ε[ξ πατις ααί ν]νῖε, αμἱ ποη Ἱπίεγέας εκρεί- 
τεπι ας {επιρίίεγπιπι εχἠἔϊπιεε Ώευπι ὃ Ομίά ἵπ 

ο μα πο σἩμ ν νο ”ἷ ο... ....υἶ-'. ο ο... 
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ἀίδιον τὸ Οεῖου; ἢ ή ὂν παῖς χομαῖο «φοολλήψεσιω «τι 9εῶν ὁμολογᾶ- 
ϱ/ 5 / ο ἊἈ λ ο μδύως ἀναπεφωνηται μᾶλλον, Ἡ τὰ τοιαῦτα, 

”» »ν ΄ ΄ 

Τῷ ένι τέρπωται µάκαρες «Φεοὶ ἥματα πωτα. 
᾽Αθωνώτων τε «Φεῶν, χαμια) ἐρχομένων τ ἀνθρώπων. 

1975 Χοή τὸ, 
ι Κένοι γάρ τ’ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι, 

Πόνων δὲ ἄπειροι, βαρυδόαν πορ9 μὸν πεφευγότες Αχέροντος. 

Κα) ἴσως ἐὀντύχοι τις ἂν ἔφνεσ βαρθάροις κο ἀγβίοις ἠεὸν μὴ νοβσ' 
Οπὸν δὲ νοῶν, μὴ νοῶν δὲ ἀφΆαρτο μηδὲ ἀίδιον, ἄνθρωπος Θδδὲ ἐἰς γέ- 

φον. Οἱ νο) ὤσοι «Φς9σαγορόυλέντες τοι, Θεόδωροι, κο] Διαγόρα, 

| καὶ Ἴππωνες, Οὔχ ἐτόλμησων εἰπἒν τὸ εῖον ὅτ ΦΦορτὸν ὅσι, δλλ 6ὅχ 
«ίρευσαν ὥς ὅδῖ τι ἀθγαρτον' τὸ μνῥ ἀφλαάρτε τὼ ὕπαρξιω μὴ Ἅπο- 
λείπουτες, τὰ 95ῦ δὲ τὸ «σεόληψιν Φυλάτ]οντες. ᾿Αλλὼ Χεύσπππος χοὶ 

Β Κλεάνθης ἐμπεπληχότες, ὡς ἔπος εἰπᾶν, τὰ λόγω }εών τὸν ἐρονὸόν, τὶιὼ 

γώ, τὸν αέρᾳ, τὺ Ὁαλατ]αν, θδδένα Ἱ. τοσύτων ἀφλαρτον Θὔδὲ οὐίδιον 
Ἀπολελοίπαα, “ολίὼ μόνη τῇ Διός εἰς ὃν πάνζς χοταναλίσιησπ τὰς 
ὤλλες. Ὥσε καὶ τότῳ τὸ Φέρει «πθοσῖναι τὰ Φ)ερεῶαι μὴ οπτει- 
κέρερον αἀθενέα γλῤ πνι καὶ τὸ µετασάλλον εἰς ἕτερον Φείρετω, τὸ 
τοῖς ἄλλοις εἰς ἑωωτὸ Φἐρομλοις «εεφόμΏμον σώζεται. Ταῦτα δὲ, οὔχ 

ς 2/ 

ὡς ἄλλα πολλὰ τἴό ἁτόπων συλλογεζόμᾶμα ἔχὰ πὸς ὑποέσέο αὐτήή, καὶ 

λατ δα. αι. α-α 

Β. 7. συλλογιζόµε-α---πέαι] Ρἱο Βαΐ. Ἁγ]. ΒΙερΠ. Ἐοτίε, συλλογιζομένας. Β. Ἑ. Μεζ. συλλογιζόµενα ἔχει----ἔπεσ- 
αι: ἵπ ἀποῦας αἰεπαϊς αβεπίατ-Α]ά. 

Θοπιπιυπίδις ἸΝοεϊοπίδας {ε Ὠῖς υπᾳ γοςς πιαρῖς 
ἀεσαπίαίιτ οαµαπι Ηῖμας, 

Ἠ]ς {ε]ῖοε» οαρῖιπί [ια ραιάία Ὠ]νί 
Ἐίετηυπη 

Ίτεπῃ, 
Τεττεβτεία πε Ἠοπα]ηςς, εί ]νϊ πιοτίε σἈτεπίςς : 

ει, 
ΠΠ πιοτβοταπ νασα1, ἐπὶβίίσιε {επεέλας, 
Ῥιάες Ιαῦοσαπι, ἐτεῖα ΑοἩετοπ[ῖς {οποτα εν]έανετυπέ. 

Ἆς Πετί «πε ροῖείξ, µε Ιποῖϊάαε α[ίαα]ς ἵη Ἡοπιίπες 
Ρατρατος εἴ {ετο5, αἱ Ώειπι ε[ε πι]]απα ρυζεῃε : 
Ώειπι εΠε ααἱ εχΗξῖππες, {εἆ εαπάεπι πος ἵππππιι- 
πεπι αὉ Ἱηίετίζαν ηΟς «ΓΕΓΠΗΠΗ, ἵηπγεηεμς ε{ὲ πε 
ὕπις απ]άεπα Ἠοππο. Όεττε αιἱ Αιλεῖ αρρε[]απειγ, 
αυοά περατεπί εΠε ΤΏεος, } Πεοάοτις, ο 

Ἠιρρο, ποη αι {απέ ἀῑσετε Ώευπι εΠε Ιπεετίευϊ 
οδποχίαπα, {εά πο ογεάἰἀετιη{ α]ἰφυϊά ε[ε αὉ ἵπ- 
εετῖζα Ιπιπιμπε; ας ἴα]επι παἴαΓοπα αἱᾳααπι εΠε 
Ροῇε περαηίες, ποβξίαπι ἆε Ἐεο τε]αιεταπῖ ἴπ 
πιεάο. ΟΌπιγβρρις γετο εἰ Ο]εαηίμες, οἵπι ἴπῃ- 
ΡΙενιΠεπε, τε {ο ἀῑσαιω, ααοαά ααἶάεπι ἀῑοεπάο 
Πετί Ρροτεί, Ώ1ἱ5 οσε]αήι, ἴθγγαδ, ατεπα, πατε 
παπα Ἠοτυπα αἳ Ἱπίετίτα Πδεταπι ααί {επιρίξετ- 

παπι Παίπετυπέ, {οἷο Ίονε εχεερίο, ἵπ απεπα γε]ῖ- 
4ος οπΊΠες «οη/{απαῖ: υξ απ ἶ6 ρετάαῖ, φποὰ Πῖ- 
11ο εἴξ αωαπα ρετίτε ππε]ῖμ5,. ΕΙ επίπι Ιπιοεςί]]1-- 
(5 μὲ ρετειπάο {π αἱίαπα ἑγαηίτο, ἵτα Ιπτεγῖεα α]ίο- 
ταπι ἴπ {6 τταμίεμηασαι πυζητί αἴοαις {εγνατί. 
Ἠαςο νετο ποῃ, μέ αἰία ἱρίοταπι αὈ[ατόα, εκ {6η- 
(εηεῖῖ εἲ ἀεοτεῖῖ εοταπι {εηαπτυς αιῖ ταξῖοςϊ-- 

1, | 2 
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ἃ 

τοῖς δόγµασι ἔπεται, λλλὼ ἀὐτοὶ µέγα (βοῶντες ὂν τοῖς «δι Θεῶν, καὶ 
Προνοίας, Εἰμορμόρης τε κοὶ Φύσως γράμμασι, α[οῤῥήδύν λέγεσι τς 

ἄλλης Ἰεὰς ἁπωνς εἶναι γεγονόᾶι καὶ ΦαρησομΆῤες ὑπὸ πυρὸς, τηκτὰς, ο 
ἄν αὐτὴς, ὥασερ κηβάνας Ἡ κοτ]τεβίνας ὄναι. Ἔκιν οἵω αδὰ Ἡ ἔννοιαν 
ὡς τὸ ἄνθρωπον ἀλάνατον εἶναι, κοὶ τὸ εὺν 9 νητὸν εἶναι, μᾶλλον δὲ οὐχ 
ὁρῷ τίς ἔσαι }εᾷ «οθὺς ἄνθρωπον φορ, εἰ πο] ὁ εὸς ἕδον ᾿λογαόν, 

κοὶ Φφαρτόν ζδυ. ᾿Αν }ὸ αὖ τὸ σοφὸν τῶτο καὶ χφλὸν ἀντοῶσι, Φνητὸν 
εἶναι τὸν ἄνλρωπο, οὐ νητὸν δὲ τὸν εν, »λλὰ Φλαρτὸν ὅρα τὸ συµ.- 
Μοἶνον αὐτοῖς. ᾿Ἡ 19 ἀθαίνατον Φήσασν ἅμω, τὸν Φεὸν καὶ Φφδαρτὸν, ἢ 
μήτε 9 νητὸν ναι μήτε ἀθοίνατον Ὡν σόχ ἔπν Φὐδὲ πλατ]ονᾶς οἷξεπί- 

τήδες ἕτεροι «δα τιὼ κονὼ έννοιαν, ὦναροάλλευ τὼ ἀτοπίαν' λένω ὃ Ὁ 

τὰς ἆλλης ἐπὲὶ πάτοις γε Ὅ' ἀτοπωτάπων εἐδὲν ὤῤῥητον ἐδὲ ἀϊνεπηχειεητόν 
ὕοι παρειµΆῤο. Έτ τοίνω ἐπαφωνιζόμλμος ὁ Κλεάνδης τῇ ὀπηγυρώσὴ, 
λέγει Ἡ σλήνίω κ) τὰ λοιπὸ ἄσρα Ὑ ἥλιο . ὀξομοιῶσαι πάνω ἑαυτῷ, 
κ] μέαραλᾶν εἰς ἑαυτὸν, δλλ) ὅτι Ἔ οἱ ἀθέρες }Εοὶ ὄντες «σεὺς Ὁ ἑωωῆς 

Φθορὼν σιωεργᾶσι τῷ ἡλίῳ, συνεργΏντές πι «οθὺς 7. ὀκπύρωσν, πολὺς ἂν 
εἴη γέλως ἡμᾶς «ξὶ σω]ηρίας αὐτοῖς «οζοσπύχεῶ αι, ὦ σωτῆροιο αἰνδρώπων 
νοµίζφ, οἷς κ΄ Φφύσιν ὤδι τὸ ασόύδευ Όπι 7 αὑδβ Φθορὼν καὶ ἀναίεσν. 

ϱ. τὸς ἄλλες Φεὺς] ἄλλες αἁάτέαπα εχ Ἑ. ΕἘ.. 

6. ἀλλὰ φδαρτόν] 9ἱο Βαΐ. Ἁγ]. Απιιοι. Ὑπ]σο, ἀλλὼ ἄφδαρτον. Αἱά. αλλ’ ἄφνδαρτο». 
4. ὕλιον Ἐ ἐξομοιώσαι] ΤΝ] εχο]ᾶ1ί {εσαπάπω α]άεπι Απιιοί. Χγ]. Με. 
5. ὅτι Χ οἱ ἀσέρες] Απτηαϊοί. γι. Με, Ππρρ]εηέ, οτι ὦ σελήνη καὶ οἱ ὠέρες, 

6. συνεργοῦντές τε] δῖς Βαΐ. Ἁγ]. Ὑτ]ρο, συνεργοῦντός ἔσι. Ἐοτίε {οπρίαπι αὉ Ααόζοτε συνεεγοῦντές γε. ου σΩὈ 

παηάο «οἩΙραπίως: [εὰ Τρ πιασῃα «πι γοςιτετα- 
ἴοπε ἵπ Ἠδτις ἆε Ὠϊς, ΡΒτονιάεηιία, Ἐαΐο, ας 
Ἰνατατα, ἁῑ[ετίε οπωπες Ώεος πατος εΠε εἰ Ἱπίεγῖει-- 
τοῦ γἱ Ιρηϊς αυυππαπί, «οπβαί]ες ορῖπίοπε 1ρίο- 
ταπῃ, αο { οετεῖ εβεπτ νεὶ {ἴαηπει. Ἐπίπιγετο 
ἴαπι ε[ε οοπίτα Ὁοππιπιμπες Νοβίοπες, Ώειπι εΠε 
πιοτία]επα, 4υαπι Ποπ]ίπεπι ἱππππογία]επι: Ιπιο ηοΠ 
γ]άεο αιιοὰ {πε {αεατατα εἰ εἰ Ποπιϊπίς ἀῑετιπιεη, 
{ Ώειις 4ποαπε απ]πια] τατίοηε ργαράϊίεαπα εἲ Ἱπίε-- 
τὶ ορποχίαπα επ. οἱ επίπι ατριέαπι Π]αά {εἷ- 
{αππααε οὐ]είαηί, 12 14επα ε[[ο βοπίπεπη, Ι)ει 
πο Γπογ{αἱρηη [ζά {εἰ έί οὐποκ]μῦη, νιἀς σα ]ὰ Ἱτῃ-- 
Ρείτεηπτ. Αιζ Ιπιπιογία]επι πια] εε ΙπεεΓῖευϊ οἳ-- 
ποχίαπα ἀίσεηε Ώευπη, απί πεφιίς πιοΓέα]επα Ώρα πε 

ἠπιπποτία]επι. Οµμίδις αὐ[ατάϊοτα εί πιασῖς α Γοπι- 
πιωπίρας ΝΜοιϊοπίρις αἰϊεπα Βησετε Πεπιο αἰίμς 
είίαπι ἀεά]τα ΙΠ Ἆος ορεΓα Ρο. Αα ἵπαυαπῃ: 
παπα ΗΕ Ιπάιέχαπα Ιπεεηίαζαππαια εοτάπι ααα; αὖ-- 
(ατάἡμπια απὲ ηΙΒΙ] τε[αεταπε. Δά πας Οἷεαη- - 
τες Ρίο οοπβασταϊτίοπε ππιιπάϊ ρτορµσπαης (ταάΙς, 
Ἱία {6 τοπα Ἠαετε, έ βοἱ Τ,άπαπι εί τεἰίφιας {εε]]ας 
οπ1Πες, 1ρᾗ1 Ππιῖ]ες Πε γεάαέχιτα», εί ἴπ {6 (Γαπ/πι-- 
(αεάτας. Αιαιὶ { Πε]]α, ουπι ΏΙΙ πε, ορίς α]]-- 
αμίά αἆ εοηβαρταίοποπι οοηξεταπέε Βο]ἱ, ἵεααιε 
{άαπα Ἱρίαταπι αἆ Ἱπεετίεαπι, ρετηάϊου]απι Γαες 
πο εἶς Ρτο {α]αίε ποίῖτα νοῖα ἔποετε, εἲ {εΓναίοζες 
Ποππίπαπα ριέατο, ααΐρας α παίμτα Ἠου ἵπαί αε 
{ααπι ἱπεεγίζαπα Ἱρία; αοσε]ετεῃζ, 

- 
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λβ’ Κι) μἱὼ αὐτοί τε «θὺο τν ᾿Ἐπίκερον Φὐδὲν πολέίπησ 

«θογμάτων, ἰὢ, ἰὰ, Φεῦ, Φεῦ, [βοώντες, ὡς συγχέοντα, πὼ 0 δεν 

«ζόληψο, αναιρουμλύης τῆς Ἱρονοίας "οὐ 9 ἀλανατον κο μαχάθλον 

« µόνον, λλλὰ κὶ Φιλάνθρωπον κ) κηδεμονικὸν κο) ὠφέλιμον αζβλαμθα- 

«γεβαι κὶ νοῦᾷ-αι } δεόν Ομ ἀληλέε ὅδην. Εἰ δὲ ἀναιροῦσι Ἡ «θὶ . 

96 «σεόληψιν οἱ μὴ Ἀπολείποτες Τρόνοιαν, π ποίβσν οἱ σορνοῦν μὸ 

τὸς Οεὺς ἡμγό λέγοτες, μὴ ὠφελέν δὲ ἡμᾶς, μηδὲ ἀγοδῶν εἶναι δωτῆ- 

ρας, Ἀλλ) ἀδιαφόρων, δρετὶὺ μὺ μὴ ἀδόνᾶς, πλᾶτον δὲ κο] ὑγείαν καὶ 

8 τέκνων λρέσέο ὢ πὶ ποιαῦτα διδόνᾶς, ὧν θὐδὶν ὠφέλιμον, ἐδὲ λυστελές, 

6ύδὲ αἱρετὸν, Φδδὲ συμφέρον ὕδήν; ᾿Η ὀκᾶνοι Ὦ, σξχ ἀναιροῦσι τὰς «ξι 

Οεῶν ὀννοίας οὗτοι δὲ κο «ἰθωορίζεσι ὢ χλάαζμσν, Ἐπικφρπιόν πνα 

1ο76 Οεὸν ναι λέγοντες, καὶ Γενέφλιον, καὶ ΠΠαιᾶνα, καὶ Μαντικόν; 66. ὄντος 

αγοθΏ τῆς ὑγείας, καὶ τῆς ωέσως, Θὐδὲ τῆς πολυχαρπίας, δλλ) ἆδια- 

Φόρων καὶ ἀνωφελῶν ποῖς λαμθάνεσι. . 

Ἅγ. Τὸ τρίτον τονων τῆς «δι εῶν ὀρνοίας ο, μηδεὶ τοσοῦτον 

τὴς εὺς ν ανθρώπων αοφέρεν, ὅσον ὀὐδαιμονίᾳ καὶ ὀρετῇ Ἀ]οφέρηση. 
᾽Αλλὸ, κἩ) Χρύσππο, 6ὔδὲ τῶτο «ξίεην αὐπος - ορετῇ τε ὴὸ οὐχ 
ἔ ἈἌρέχειν τὸν Δία τῷ Δίωνο, ὠφελέιῶ-αί τε ὁμαίως ὑπὸ Ῥλλήλων τὸν 

. 

Ἐ. 2. αὐτοί τε] Ἱκεσεπάππῃ, αὐτοί γε. 

Ἐ.. ο. ἐδὲν ἀπολείέησι τῶν πραγμάτων] Εοτῖς, ἐν ἠδινὶ απολείπησι τῶν γραμμάτων. Ὑἱά. ῥ. το77, 0. 

Ἐ. 3. τῶν δεὼν] δῖς Ἑ. Ὑπἱσο αὐτῶν, φαοὰ ΒἱερἩ. α Πεοπῖςο ΠαὈι{, Αἱά, ῬΒαΐ, Χγ]. τῶν. Θομοῖί, Αποη. Τ. ν. 
9 εῶν . κ 

ἃ 

ΧΧΧΙ. Αι επίπι υθίααε ἵπ (οπρεῖς αἀνογβις 
Ἐρίουταπα 1ρᾷ οοπτεπάυηε, Το, 1ο, ῬτοἩ, Ρ{οΆ, 
νοεϊξεταηΐες, αιιοά 5 ργα!{αππείοπεπα ἆε Ὠ!(ς Ίαδε- 
{αέτει Ῥτον ἱάεητία {οἱ]επάα: ποη επί η {π)ΠΟΥΙάἱ2ήη 
7ποεο οί δεαίη, [εά εἰ ῥογύπµηι [111 {ο/η εγινε 
ΜΟΥ ΓεΥεΠέΕ7Η εἰ εο/πο(αΜ {η ῥγα [ή] ἐΠ{ε[ἠσέφό 
Ώεωπ. Ὁποὰ απϊάσπι εβ νετύπι. Α: {π ρτκίαπι- 
εἴοπειη ε Ὠ!6 το] μπε, ααϊ Ῥτογϊάεπείαπα ΠΟΠ Το- 
Ἡπσαυπες απίἁ αρωπε, αμἱ Ώεος α]άεπι ργον]ἆςο- 
τε ποῦῖς ἀϊεμηξ, πεσαπέ αιἴεπι οοπηπιοάατε ΠοΡΙς : 

αιε Ιατρίζογες Ῥοποταπῃ 608, {εά Ἱπάβετεπεῖαπι 
Γποῖυπί ὃ {ἱ]]σεε νἱτμίεπι ΠΟΠ ἆαπεες, {εἆ ορες, 
[αηϊ(αίεή], Ρτοίεπα, αἶϊααις 1 σεπι5, «οτι η]- 

Β1 πε]ε, οοπιπιοάαπα, ορίαδί]ε αιέ οοπἀμεῖο]]ε Πε. 
Απ Ρροίείας ποῃ ΙΙ! ποίίοπετη ἆς Τ}119 απεἰεἱραίαια 
{οΐαπε; [εά Π ΈΏεος «οπειπηε]οίο {αρίαηπαης, 
πασαπα, πια(Ππποπ, πηεάἹεῖπας, ἀῑγ]παοπί αἱῖ-- 
αᾳπος ρτοευγαίοτε» Ίλεος ἀμπα Πηραπε, οαπῃ [αηΐτας, 
Ρτο]ες, αδετία, Ῥοηα ποπ Ππε, {εὰ Ιπάίβετεπεῖα, 
εἰ Ιπυεῖ]ῖα αἀἱρήσοεπείδιις ὃ 
ΧΚΧΠΙ. ΄Τετιο Ίοςο 1ἆ ἄε Ώς ἀῑξίαπε Ἠο- 

ἤοπες Ὁοππππάπες, Ἠμ]]α «ος αἰῖα τε πιασίς ϱῦ Ἠο-- 
πϊπίρις ἀπτετγε, απαπ Ῥεαείτατε εἰ νἱτεαίε. ΔΙ 
Ογπρραπη {εαιίππάτ, πε Ἆος αίάεπι [ς τε[αΡίε. 
ΑΙΕ επίπι οἰγΗπε Ἴουεπι Ὠἶοπι ποη ῥγα/αγε, εἰ 
ΖΦμαίεγ [πυαγί Ἴουεπι ας «Ιοπεηι αἰίεγω αὖ αἰ- 



ούα πκΑὐομπιτιι χο  Ἠ 

ἅ Δία καὶ τὸν Δίωνα σοφὰς ὄνᾶς, ὅτων ἕτεροο ὑατέρου πυρμίνη κωυνμθῤα.” 
Τᾶτο φλῤ ὅσηω ὃ καὶ αὼ }εῶν ἀγαθὸν ἀνθρώποις ἱπάρχει, καὶ Ὀεοῖς 
«ρα ἀνθρώπων, σοφῶν λωομβῥων, ἄλλο δὲ οὔ. ᾿Αεετῇ δὲ μὴ Ἀπολειπό- 
μᾖγμον ἄνθρωπον, 6ὐδὶν Ἀποδεν εὐδαιμονίας λέγεσυ, λλλ᾽ ο)λίσης είν) 
µαχάριον τῷ Δή τὰ Σωτῆρι τὸν ατυχῆ, Ἀ[ὲ νόσες κὶ “Οηεώσές σώματος 
ὀξάγοντι τὸ ζην ἑαυτὸν, εἰπε Εἴη σοφός. Ἔσι δὲ ὅδί ἐδωμΏ γῆς, θὗδὲ 
/ ὦ 2/ Δ / 9 / ο νι σος, 9 γέγωεν’ ἄπλετοι δὲ μυριάδες ανθρώπων κοχοδοιμονΏντες ἐπ᾽ ἄκρον, ὂν 

τῇ τῷ Διὸς πολιτεία κοὶ Σδοχῇ τὼ δοίσίω ἐχούση Φιοίκησν. Καΐτοι «ή 

μᾶλλον ἂν ῥοιτο δὰ τὶιὼ ἔννοιαν, ἢ τῷ Διὸς ὡς ἔνι ἄρμσοι διοικᾶντος, 
ς ω « ./ / / 2 ο. ἃ Ν / Ν Φήήι 2 
ἡμάς ὡς ένι χείρισα «σβαοσειν» Ἑὶ φοκῶῷ, ὃ μηδὲ Ἴεμις δὸν εἰπᾶν, ἔ)ε- 

λήσάε μηδὲ Σωτὴρ, μηδὲ Μειλίχιος εἶναι, μηδὲ ᾿Αλεξίχαχος, μηδὲ τὰ- 
ναντα τό κολῶν τήτων «ωεοσηγοριῶν, οὖλεν δι «πθοσἈεἴναι- τοῖς οὖσι 

λ / 3 ο / 9 / Ας / / ᾽ / 
χα Χόν, τε εἰς πλῆφθος, ἔτε εἰς µέγεους, ὡς ἅτοι λέ[μσ, πόντων ἄν νρωπων 

ἐπ᾽ ἄκρον ἀθλίωο μοχθηρῶς βιοιώτων, κοὶ μηδὲ τῆς χακίας οήδυσν, 
μηδὲ ὑπεροολίὼ τῆς καχοδαιµονίας δεχομλῤης. | 

λδ. Οὐ μἱὼ ὀνπιῶδα τὸ δεότατόν Ὅοη, ὃλλὰ Μενάνδῳ μῖῤ 
εἴπονπ Οεατρικῶς, 

α4. σηρώσεις] δο Ἑ,, Απιϊοί. ΝΠεΣ. γυ]ᾳο, πσυρώσεις. 

. 7. ἔννοια», ἢ τῷ Διὸς] ἂ, αιιοἆ γι]ρο αὓεβ, {εοίπιας εκ Ἰεβίοπε Αἱά, Ῥ. Ε.. τήν. 
9 

{Υ0ν εἶ [αβίεπίος ε[[2Ι, φιαπᾶο αἰλεν η αἰλεγίως  ΏὨτίν αμα ]ουε ορίίπε ϱυδεγηαηίε, αμαπέαπι Γ69 
πησέµη ἐπείάι[]εέ: ᾖος επί ε[ἶε δοπιώα {ιά φιιοᾷ εἰ 
α [ή απ ῥοπηίπες εἰ αὐ ῥομμπίδης [αβιεπήόμς αά 
δες ῥεγυρπέέν μι αἰ[μά. Άογγο υἱγέηίε «ΙΟ 
πο {η/εγίογεπα βοπιίπεσαν Γε]είαίε φοΦ1ὁ ΠΟ εείεγε 
{ες ρφερ ΠΠ δεαίη εί Ἴουε δεγυαίογε ει, 
φή οὗ γῥος εἰ εγµεἰαίς εὐγρογ {π[οΥμμαίς, 
«οφ [αβίεηςν [εβρ ἐπίεγβεία. Αιαιὶ ἵδ {- 
Ρίεης πιίαμαπι σεηΏαπα ε{ξ, πεφε εγἰε: ΙΠΠυΠΠεΤΑ 
αμΐεπι ἨΠοππίπαπα παῖ]]τα εκίτεπιαπι Ιη{ε]ίοϊλίεπι 
εο]εταπίαπι ἵπ ]ονῖ {απ Ἱπιρεγίο εἰ οἰγίταίε, 
αὐαπι ορεπιε αὐπιιπητατϊ ρατ εβ. Ομαίά αμίεπα 
πιασίς Ροίεῖ Ὁοπιπιμπί ἸΜοεείαε οοπίτατίαπι «ορ]- 

ἱρία {εταπί, πο αααηζαπα οπιηίπο Πετί Ροῖείε εῃε 
πηἰ[εγτῖπιος ὁ ΑΠ, αιοά πείας ἀῑξεα εἴε, Ἱαρίεετ 
πο]ῖε ῥεγναϊῖοί εΠε εἰ Ο]επιεῃς, εἰ Αγειτζιπςαίοί, 
{εἆ οοπίτατία εογάπι ἔασετε αι ρα]ομταε {ρΠις αρ- 
Ρε]]αείοπες Ρο]]ίοεπέυσ, ΠπΙπΙ] ροῖείξ 5 αια: {απε 
αά]λοί πηα]ῖ5 ποφιο αἆ πµππεταπι πθφε αἆ ππο]επα 5 
αμαπάο ἱρῇ ἀῑουπε ο7/Ἠος ΑογΙΙπες ἐπ [ια υένεγε 
πιήογία, Πεμ; υἱ{ίο ἐπεγεπιεπέμήη, πεφμε {πγεειίαίε 
αΗϱ/ΠΕΠέΗΙ αι {Π{. 

. ΧΧΧΙΝΨ. Νεαιε ἔπἹεη Μος εβ ρταγΙΠπιυπη. 
θεά οµπα Μεηαπάες ρτο (ἰαβίτο ἀῑκετίς, 

- 

| 
ᾖ 
. 

| 
| 
| 
| 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ. ού3 

Αρχ) µεγίση τῶν ἐν ἀνδρώποις κακῶν 
Τω λίαν ἆλωςάό, 

δυσκολανεσ' πῶτο 3ὸ έναι «δὰ τὼ ἔννοιαν αὐτοὶ ὃ τἶό κακῶν δσχὴν 
ὂι το. σα Β - ου 

ἀγαθὸν ὅντα τὸν Ἴεον ποᾶα. ' Οὐ 3 ἤ γε ὕλη τὸ χοχὸν οἷξ ἑαυτῆς 
«ς ο ιο ν ο Ν /΄ Ν / «/ / ο ας 

 παρέαηκε ἀποιος γδῷ ὅσι, κ) πᾶσας ὅσας δέχεται Ἀ]όΦφοροις 
9 3 ο 5 Ρ ὁ / . / 

« κυῦντος αὐτὼ καὶ αημαήζωτος ἔαε κωῖ δὲ αὐτὶὼ ὁ λόγος ὀνυπάς- 

χων κοὶ αημαήζε, µήτε χυξν ἑαυτιὸ µήτε οαηματίζαν ποεφυκῦαν. 
«/ ιν -υἡ λ λ η Δάὰ δ Μι 2 ου Ντη ὃν ᾿ δὲ λ Φ 

ὩΏσε αναγκη το χαχον, εἰ μῤ 6ὐδὲν, ἐκ τὰ μὴ οντος εἰ δὲ αἱ. 
ου Ὁ πλ. ω ο. ος]. λ νο 2 ο λ 

κωβσω ὀρχίωὼ, ὃν τὰ }ε8 γεγονος ὑπαρχευ. Κα 3 εἰ μζῥ οἴυται τὸν 
ν ο ε ω ο ο λ λ ς Ὁ / 

Δία μὴ κρατὲν τἶν ἑαυτῦ μεεῶν, μηδὲ χρῶαι Χστα τὸν αὐτβ λόγον 
/ ”» [ο ο” / 

ἐχάσῳ, «δα τὼ «πνοιαν λέγεα, κο πλατ]εσι ζῶον οὗ πολλὰ Ἱ' μορίων 
3 ἳ ν ᾿ κ. τ 2 9 Ἆ / ) λ 

ὀκφεύγὰ πὼ βάλησν, ἴδίαις ὀνεργίαις χρώμμα καὶ «ςόξεσν, αἲς τὸ 

ὅλον ὁρμίὼ οὐ ὀἴδωσν, Φὐδὲ καταεχὰ κινήσως. Οὐδὲν 9 ὅτω χφκῶς 

σωωτέταχται αν  Ψνχἰὼ Εχόντων, ὧςε, αἰθαλομῶτος αντ, «φεδίέναι «ό- 

δως, ἡ Φ)έγεῶαι γλὠταν, Ἰ κέροαο κωρίτ]εω, Ἡ Φάκνευ ὀδόνας ὧν 

ανάγκη τὸ πλέρο άαευ τὸν εὸν, εἰ «νὰ πὺ βάλησν ἀωπά, µέρη 

ὄντες, οἱ Φαῦλοι Ψάύδυται καὶ ῥᾳδιργᾶσι καὶ ποιχωρυχᾶσι καὶ Ἀποχτιν- 

νύμσιν Ἀλλήλες. Εί δὲ, ὥς Φησ Χεύσππος - Θὐδὲ τἀλάχισύν ὅσι τν 

«. μερῶν ἔχευ ἄλλως 2λλ' ἢ κὉ τὼ τᾷ Διὸς βάληση» Ῥλλα ᾶν μν 

Ὁ. α. ἔοχε' κινεῖ δὲ αὐτὴν] 8ὶς Μετ. εἲ νετ]ῖ {ετε Απιϊοί, Ὑμἱρο, ἔρκηκεν' εἰ δὲ αὐτήν. 

ΤΡ. 7. ἐπήοιαν] Εοτίς, ἔννοιαν. επ. 

Ῥωπιπππτα Ώος τηα]οταπα Ἠππιαποσατα ε Ρτίπιος- γεπι πο ΙπΙρείαΤε {ας ραγίδας, πεαιε {εομπάαπι 
ἁἴαπα, τρίίοπεπα μέ ααγῖς ϱαΓάπῃ, οΟΠίΓΑ ἸΝουείας Ὁοπι- 

ἸΙπιϊς Ῥοπα: 

Π]! αερτε Γεταηε; αιοά Ἆος Πέ εοπίτα «οπηπιΙπεπι 
Νοβσαπι: 1ρᾳ Ῥευπι, ααἱ Ῥοπις εί, πιρ]ογυπα 
ελυῇαπι {αευμπίέ. Λίο επί, αἴαηῖ, πα εκ {2 
Λοέή εεγε πα{εγέα οπηΠΙς ΕΧΡΕΥΣ Φα {αΗῑς, εί φις 
φμίά ῥαδεί αἰ[[εγεπίίαγηγι α πουεπίε εατι εἰ {π[ογ- 
παμε 1 {ο γεείβίεηε: πιοναῖ αωίεπι εηπι Ῥλείο ἵπ 
εα Παδίίαης εί {οτππαί, ᾳιἱρρε ποη γα2]εηίεπα Τρία 
46 πιονετε εἰ {οίππατε. ὉὈί πεοεΠε Πε, Μαϊαπι, {- 
αμ]άεπα πυ]]απι Παδεαί «αµ/ατη, Α ποη-Εηίε ΡτοΠ- 
εἰ[εΙ: {πα πιογεπίε εἴὲ ρεϊπεῖρῖο οτίπι, 4 Ώεο 
Ρτοάιέχυπῃ εΠε. Ὑετάπι δίοἱςῖ, {Π ατθίεταπέαχ ]ο- 

πημηες Ἰοᾳμμηίασ, εἰ Πησιπί απίπιαὶ οιι]α5 πια]τα 
ΠΙοΠΙΡΤΟ νο]υη(ατίς Ἱππρετίαπα {αδίεταρίαηί, Ρεει.- 
Πατίρας υεπία εβιςαοϊ(αῖδις εί αξιοηπῖδις, αἆ 
αιιας α {οίο ποπ Ιπείίεπεας, πεφυε πιοίας ργϊπείρί- 
ππι αῦ εο Παδεαπτ. Ἐπίπινετο πα]]απι αη]πια] ἵτα 
πια]ε ε{[ὲ οοπιραέχαπα, μέ Ἱρίο πο]επίε σγαάϊαπέατ 
Ρεάε», Ἰοαμαίμγ Πησια, {ετίαπί οοἵηια: 4πογπι 
Ραίί Ρἰετααὰε πεοείε εβ Ώειπι, {1 ρατίες ἵρμις 
επι ΠΠέ νΙίοῇ Ποππίπες, Ἱπ]α[βα εἶας πιοπέίαπέασ, 
ἱπιροίξιτας εχετεσηί, ΕΙταΠίΗΙ, «αάες ΡεΓρείταῃς. 
ΜΙΏ, αιοά ΟἨΓγΠΡΡο ρίασεῖί, πε πιηίπια αιἰάεπα 
ρατςι]α {εεις Ἰαρεί αµαπ ]αχ ]ονῖς νο]απίλ- 



ού Πίος τι κο) 

/ «/ ν Ν4 ο : » ων ο ῃ έμψυχο ὅτως ἴαεβαι κοὺ ὕτω κωξδαι πέφυκεν ὡς ὀκᾶνος ἀγά κα - 
ο 5 / κ» λ / χεῖνος οπισρέφει καὶ ἴοιὰ καὶ αἱ ήθηση, 

Ὁ ὃ) αὗτ' ἐκείνη ΦΦόγ[ος ἐξωλέσερος. 

ἂν κ! Ε) η . ον ) Μνεία ὸ ἰῶ «Ἠπεκέπερον ἀθενέα καὶ ἀδωαμία τῇ Διὸς ἐκθιαζόμμα 
τὸ µέρη, ολλὰ δωῶν ἄτοπα αρ Ἱὺ ὀκένη Φύσν καὶ βύλησν ἢἃ 
μήτε ἀκρασίαν εἶναι, μήτε καχβργίαν, Ἡς ἐκ ἔπυ ὁ Ζ6ὺς αἴπος. ᾿Αλλὰ 
μἱὼ τόν }ε κόσμον εἶναι πόλιν, καὶ πολίαι τὴς ἀσέρως, εἰ δὲ τῶτο κο 
Φυλέτας, καὶ ἀχοίας, δῆλον ὅτι κοὴ βαλόυτὼ τὸν ἥλιο, ὢ τὸν ἕασερον 
ρύπων Ἡ ἀπυνόμον, σξχ οἶδα, μὴ τὸς ἐλέγχοία, τὰ ποιαῦτα Ἱ. λεγόων 
κοὶ Σποφαωομθῥων, Ἀποδείκνυσιν ἀτοπωτέρους. | 

λε. Αλλα ᾖ Φυσικωτέρων λεγομλύων ἄροι οὗ ππ]αρο, τὶὺ Εννοιάν 
ὅοι, ασέεµα. πλέον εἶναι καὶ μεῖζον ἢ τὸ γνώμᾶμον «ξ αὐπά, Τἱὼ γῶν 
Φύσιν ὁρῶμᾶν πᾶσι ζώοις καὶ Φυτοῖς καὶ ἀγρίοις Ὀρηδὶς τὸ μικρὸ κο 

γλίαρα, καὶ μόλις ὁρωτὸ τῆς τἶν µεγίσων υέσως λαμβαάνησωω. Οὐ 
3 ὁκ «πυροῦ σόχιω, 6ὔδὲ ἄμπελον ὂκ γάρτε µόνο, λλλὰ ἐκ του- 
εἰώος, ἢ βαλάνΏ πνὸς ὄενεον Ἀάφυγέσης, ὥασερ ὁκ. μικροῦ ππνος αση-- 
9ρος ὀξάψασα, καὶ ῥιπίσισα τὼ «ύεσι, ἔενος Ἡ βάτε, Ἡ δυὺς, ἃ 

Μερία] Ἑοτίε, Μυριάκις, Ἡί Με2. 
αθενείᾳ καὶ ὠδυναμία] Βὶο Ῥαΐ. ΧγΙ. Ὑπἶσο, ἀθθένια καὶ ἀδυναμία. 
Τόν γε κόσμον] Ἱία ΜεΣ. εἴ νετῖ Χγ]. Ὑπ]σο, τὸ νεῖκος μέν. 
τὺς ἐλέγχοντας---ώάτοπωτέρως] 8ἱο Β. Ε.. εἴ ἵπ Ῥτῖοτε αἀ{επεῖίατ Α]ά. Ὑυΐσο, τις ἐλέγχων---άτοπώτερα. 

ὧρα οὐ] Ρὶο Β. Ε, Ὑπ]ρο, πονί Ιπιπο ]οο, ώρα οὖν. 

καὶ ὠγροις] Εοτίε Ἱεσεπάωπι, καὶ ἡμέροις καὶ ὤγρίοι». μν ὃν ἡ» υπ τὴ 

Α 
1. 
4. 
α, 
π. 
-ᾱ, 
σα, 

Αλλα] Βὶς Ἑ. Ε. πονὶ Ιπ]Ι{Πο Ἰ]οοῖ {αέτο. Ὑπ]ρο, οοπέῖπια ΟΓΑ{ἴΟΠε---άτοπώτερα ἄλλα τῶν φυσικωτέρων--,.  { 

ἴεπι, {εἆ απἰπιαέαπα ααοάἀνίς ϱα παξυτα εδ, ης {πς 
Ἠαβεαί εί πιογεαίατ, αἴ Γαρίέετ πιονοῖ, Ἱπιρε]Ιταας;, 

Ἠας Ίαπῃ Ρτῖοτε νοςκ ε[ ΠαριΙοβοτ. 
Ιπβπ]είς επίπι ρατεδις το]εταὈῖ]]ας εται ἀῑεετε, 
Ἰπεππύγα, 7ου: οὗ εν πδεςι{αέεηι υἱ Γαξα, αρετε 
πηε/ία {πιῤγοῦε εὐπέγα {β[ιως παίγᾶγι εί υοπίά{ έτη 
αυλπῃ, πα]]απι εΠε Ησιάϊπεπι, πυ]]ωπα {οεία5, ααοἀ 

που ]ουί ααδχοτί Ἱπιριαπάυπι ατ. Ίαπι πάμη 
ε[ εἰυΠαίεπα, εἶνει /εί]α, αἴαιε { νί5 εεῖαπι ετί- 
Ῥα]ες εἰ πιαρττατας, πἰπαϊταπα εταπι Φο]επα ΟΟΠ-- 
{α]επι, 1 αϊίεγαπα ρταίοτεπα ααἲ ρια{εάχαπι ε[ε 
εἰνίωιίς, αιιά {εἱο απ ε]α/πιοάί πες αέ ἵπ 115 τεβι- 

ἔατο αὐαπα τεβατατῖ, αὐ{ατάῖας Πε. 
ΧΧΧΥ. Βεὰ εκ ορἰπἰοηίθις Ἡξοτιπι πιασῖς 

-οαπα ΡΗγ {σα ταίίοηε «οπ]υπέείς ποππε Ὠαες τερις- 
πας Οοπιπιαπὶ Νοεείαε, επε πα]ς εἰ σγαπάλς 
ε[/; εο φιοᾷ οκ {ρ[ο πα[1γ όν ἸΝαταταπα απἰάεπι γ]- 
ἀεπιας οπιπίδας αηήπηα]ίθις, Ρρ]απεῖ, ας {Υ]νεβτῖ- 
Ῥις {Πτρίριις εχίσια, Ρατοα, εἴ γἱκ «οπίρεξ οὓ- 
γία οτζµ5 πιασπογαπη Ππίτία ετϊσυηΠε. Απ πο επῖπι 
Ἔ 6ΤΑΠΟ ΕΠτῖοΙ {ρίσαπα, εκ αεῖπο {οἷο γίεεπι, ε ΠιΙ- 
«ἶεο αιί ρἱ]απάς α ασ: ανίπι {αδεεγβαρετίέ, ΕππΦ παπι 
ο {εἴπβ]]α εχίρια ἱποεπάεῃς ΡΓΟΕΓΕΔΙΙΟΠΕΠΙ, Ρεῖ- 
πιεη τυδί, 4πετους, ραίπια, αμί ρίοεα ρτοςρτΠΠ- 

1ο77 

Ωὐὓὐμὐμμμἡήἠ μυ... . 
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Φοίμως, ἢ πεύκης «ξιμήκισυν ἀναδίδωσω. Ἡ, καί Φασω «τὸ μλὺ 
κε ᾳσέρµα τὶιὼ «πι μικρὸν ὀγχον ἐκ. Φολλῆ ασείροισπν ὠνομάῶαι, τὺ 

« δὲ φύσιν, ἐμφύσησν ὅσαν, καὶ Ἀ]ςχυσν αἴό ὑπ αὐτῆς ἀνοιγομῥων καὶ 

« λυομηῥων λόφων καὶ Ἀριθμλύ: ᾽Αλλὰ «τὰ τε χόσµα πάλιν “τὸ πῦρ ὃ 

6 ασέρµα’ λέγεσν 5), καὶ μὲ  ἐκπύρωσν, εἰς ασέρµα µετέοαλε τὸν 
« χόσµον, ὂκ βεαυτέρου σώματος  ὄγκα, Φφύσν ἔχοντα πολλἰὼ, καὶ τὸ 
«. χενᾷ «φθοσεπιλαμοανού]α χώραν ὤπλετον χυεμομλρην τῇ αὐξήσά, )υ- 
έ γωμθῤε δὲ αὖθις ἑπυχωεὲν τὸ µέγεδος καὶ σιωολιῶαίεω, δυομᾶῥης 
« συωαγομθῥης «ἴξὶ τὼ εσυ εἰς ἑαυτὶὼ τῆς ὕλης.᾽ 

Ἀς΄. ᾿Ακᾶσαι τοίιω αν αὐὴν κοὶ γράμµασιν ὀντυχᾶν «πολλοῖς 

«σθὺς τῆς ᾿Αχοδημαικὸὺς α]ο φερομΏῥων, κ) βοώντων, “ὡς πάνω σεαγ- 

 µάτα συγχέησ ταῖς απαραλλαξίαις, οι δυοῖν ἐσιῶν ἕνα οιὸν εἶναι 
ὅ βιαζόμΏμοι” Καΐτι τᾶτο μλὸ σὔχ ἐπ ὅσο ἀνθρώπων οὐ α]ονοᾶται, 

” / Ὠ 2 / / / 

ὁ ποωὐανήον οἴεται ουμασὺν 5) κ) παροδοξον, εἰ μήτε Φφαάτ]α Φφατ]η, 
ή (η μέλι (τε Ουρ «συρὸς, ἡ σύκω τὸ τῇ λόγε σῦκον, ὂν µήτε µελίη µέλια, µήτε 'ουρὼ πυρὸς, Ἡ σύκῳ τὸ τὸ Ἄόγα σὔκον, "ὂν 

τῷ παντ χρόνω Ύέγονεν ἀπαρόλλακτο. Ἐκένα δὲ ὄντως «αρο τω 
ἔννοιάν οι, ἃ λέγεσν Έτοι καὶ πλάτ]εσω, “" οὶ μιᾶς ἐσίας δύο ἰδίως 

« νέῶ-αι ποιὺς, καὶ τιὼὺ αὐτὶὼ ἐσίαν ἕνα σοιὸν ἰδίως ἔχῃσαν, οὐιόντος 

Β.2 
Ῥ. 5. τοῦ τε κόσμε] Ἐοτίε τοῦ γε κόσµω., 
Β. 5. ὃ σπέρμα] ὃ ἀε]επάυτα εαπω Ἁγ]. νοτί. 
Β. 6. εἲς σπέρμα µετέθαλε] εἰς Ῥτο εἰ εβ α Ἁγ]. Ροβτεπιαπ {οτίε ποπίαπάωπη Τη μεταθαλεῖ». 
Ἑ. 8. ἐπιεμομένην] 8ὶς Β. Β, Ὑπ]ρο, ἐπὶ νεµοµένην. 

ππυπα εἀετε {οἱείὃ Ὁπάς ετῖαπι ἀῑοιπε, (εὔπεη δβεγ- 
πα υοεαγ{ φμία ε 7πασπα Τποίε ῥαμίαῃ {π ῥαγυα, 
{απφπαηα {η [ῥίγαη, εοπυοἰώέα {έ: ῬΡῤγη ἀἰδίανι 
Δαίπγαπην φιοά φιια{ ἠηῇαΜίο [3 φισάαηι αἱ[βιβοφιε 
αὖ εα αβετίαγση εἰ ᾱἱ[[οωίαγήῃ ΥΙΟΙ ἄς Ο-- 
γογµ1. δεὰ διοῖςῖ τωτίας ᾖσπεπι, αἴωπε, [21η ΄Η-- 
αἱ ε[[ε, εἰ ῥο/ εοηβασγαξἰσπεη, αδὲ [επιοη παυεΥ11 
71:ά11Π, ε 7Η4ΠΟΥΕ εΟΥΡΟΥε εἰ 10ἱε πα εγαηι ῥαδεμίεηη 
εορίο[ασι, εἰ ἠπαπίς [ραίίωπι αββγεβεπάεπίεη {πεγε- 
ππεπίο [ο [ε ῥγο/[εγεπίεηι ἵπ ἐπΙΙεη(η: ΥγβπΓε, 
πηπάο παΐον πιάς {ιά ίπεηη γεεάεγε, εἰ εοἰ]αδί, Γωὴᾖ- 
4επίε {η ογ{ ἴπφιε [ε εοπέγαξία 1παίεγίᾳ. 
ΧΧΧΥΙ. Αιάτε Ίϊοει 1ρίος, εε πηυ]ελ {οπ]ρία 

εοΓάπι Ίερείε, εἶπι Ακαάεπιϊεῖς α]έετοαηείαπα ας 
γοοΙεταηπείαπα, οὐ δὲς ο71ες Τε εοη/επά: ασε ρα 
{ρα [η 111 πε, ἀπαδης [1ιό/αμέὴς µπαα φιιαᾖΗαίει 
Ίπε(ῖρ εομέεπάεπέθιω. Αἴηιῖ Πεπιο εβ Ποπιίππι 
αιῖ Ἠος ΠΟΠ Ιπίε]]ρας, οοπίταᾳµε εχΙΙπιεί πηῖ- 
τωπα εΠε εί α τατῖοπε αἰεπαπῃ, {1 πεφιε ραἱαπιοες 
Ρα]ιπιδί, πεαιε αρίς αρί, πεφιε (πίείςο εγεῖουπη, 
πεαμε Που, ας ἵη ρτογετῬίο εβ, πεις, απῖνετίο 
ἵπ «επιροτε 15 Ππι]ῖς Πετί Ροτυετίε, μέ ἀῃσεγηϊ 
πεᾳιεαί. Ἠαες γετο Ρ]απε «οηίτα Νοεείαπι Όοπι- 
πιιπεπα (απί, 4; Οίοἷεί ἀῑουπί εί βπρμηέ, {η μπα 
Γμῤ/αμήία ἆμας [εογῇηι φκαἰέαέει εχ///ετε, εαπάρηι- 
ϱε [1εὐ/απήίατη, φις ΗπαΝΙ αδεαί ῥεει αγ Ηεη, {µ- 

ΥοΟΙ,. Υ. Μ 



οόό Ἱιωονιυ  νώ κ τὍοας 

« ἑτέρον δέχεὣαι κο] Ἀαφυλάήων ὁμοίως. αμφοτέρου. Εἰ ὸ δύο, 
ο / » / 2 9 ./ 

κο τοὲῖς καὶ τέτ]αρες ἔσονται καὶ “Ἄεντε, Χο] ὅσις Οκ ὦν τις εἴποι,. «Φδὶ 

µίαν ἐσίαν λέγω δὲ σὔχ ὂν µέρεσι Ἀ]αφόροις, δλλὼ πανζ, ὁμοίως «Ὅδὶ 

ὅλίω τς απείρου. Λέγὰ γοιώ Χρύσιππος, -ἐοιάναι τῷ μῥ ἀνδρώωπῳ 
εὐ- ἃ / λ λ / ω ο ἵλ / ος 5 / 

τὸν Δία ὶ τὸν χόσωον, τῇ δὲ ψυχῆῇ Ἡ Πρόνοιαν ὅταν ὅιω ὀκπύρωσις 
« ἠλῥηται, μόνον ἄφλαρτον ὄντα τὸν Δία τγ }εῶν, αναχωρἒν οχι τὶιὺ 
« Τρόνοιαν, εἶτι ὁμᾶ λρομλῤες Όχι μιᾶς τῆς τὸ αἴλέρος ἐσίας «ο 
« τελὲᾶν ἀμφοτέρους. | 

λζ. ᾽Αϕέντες οΌω ᾖδι τὴς Ἀεὺς, κοὶ «πθοπυζάμλμοι κουὼς Φφρένας 
ὀιδύναι, κο χομὸν νοιῶ, τὸ «ξὶ ςουχείων πῶς ἐχἀ αὐτοῖς ἴδωμην. Παρὰ 
τιὼ ἐννοιάν ὅδι, σῶμα, σώματος εἶνοι τόπον, κ) σῶμα, χωρεῖν διὰ σωµαιτος, 

χενὸν µηδετέρου «Ἀξιέχοντος, Ῥλλὰ πτᾷ πλήρους εἰς τὸ πλ]εες ὀνδυομᾶψε, 
}ὶ δεχομΊψε τὸ οχιμιγνύμηρον τῇ αἱάσασω οὐχ. ἔχοτος, λλλὼ τὸ πλήεες 
6ὐδὲ χώραν ὃν ασ) αἱ τὼ σιωέχειαν. Οἱ δὲ ἐχ. ἓν εἰς ἐν, θὐδὲ 

/ 2 / κ / ρω ᾽ / ο 

δύο, Φδδὲ τρία, κ) δἔχο, σιωωθἔντες, λλα πώ µέρη τὸ κόσμε χαζα- 
/ ” / ας μὲν, Ἂ 2 ᾽ Ν 

χερμαπῶέντος ἐμοάλλού]ες εἰς Ἑν ὃ, πι ἂν τύχωσι, καὶ τἀλάχισυ αἰῶητον 
οιφάσκοτες, ὀπιλείψεω ὀπιόνι τῷ µεγίσῳ νεανιεύονταμ, δόγμα, σοιή-- 
μοι τὸν έλεγ-ον, ὡς ὂν ἄλλοις «πολλοῖς, ἅτε δὶ μοχομνας ὑπο)εσέο 
ταῖς ὀλγοίαις λαμράνοτε. Αὐήχο, γω τῷ λόγω πούτῳ, «ολλὰ 

Ὦ. 6. ὅλην τὺς ἀπείρυς ] Ἐοτίς, ὅλην ἀσίαν ἀπείρις. 

Ε. 1. αἰδητὸν ἐπιφάσκοντες, ἐπιλείψειν] 1,εσεπάνηι, αἰδητὸν ἔτι φάσκοντες, ἐκ ἐπιλεψει----. 

βεγυεπἐεπέε αἰέεγῶν γεείβεγε εἰ [εγναγε «εφηε αηὀα». 
ΊΝαπι { ἆπο, ἴτες ἴίεπι εγαηί, οιαίιος εἴ ααἶπαιε, 
εί αιοίαιοί {Πίριετε γο]ες ιπί [αρβαηεία : ἀῑσο 
αυίεπα πο ἴπΠ ἀϊνετῃς ρατιίδις, {εά οπιΏες α’αμᾶ- 
Ίϊτετ 1η {οι (αυ [βαπεῖα Ιπηιππεταδί]ες εγαηξ. Πἱοῖς 
εἴρο ΟἨγγβρριις, 7συεη ῥοπιηέ πιέ]εηη ε[[ε εἰ ΄1µ- 
4η, απίημε Εγουιδεπέῶπ. ἔγρο επ επ/ασγαδι 
ημπάμον Ἴσωυεῃ ([0ἱ1η φιίββε ἄε οσηπίδις ή εκ- 
βεγέεα {πέογέέμς) γεεε[[ωγιπ αἆ Ῥγουϊάεμίίαπη, 1ί- 
Φε απιδος {π ηπα «έβεγίὶ [μὐ/βαμία ῥετρείμο {η- 
ἔμγος. 

ΧΧΣΥΤΙ. Ρεά πο Ίαπι Ὠἱς ἁϊπιι[ῇς, οοπι- 
Ρτεςατῖ ος αἱ Ὁοπιπιμπεπι Ρίοῖςῖς βεπίαπι, ΠἹεη-- 
τεπιαε ομπι αἰι] «οπ/{επεϊεηίεπα, Ιατρίαπέυτ: γἰ- 
ἀεαπιας ἀε εἰεπιεπῖ αι Πε εοταπι [επτεητία, 

Οοπίτα Μοείείας Οοπιππμπες ε{, οοΓρι5  εοΓροΓῖ5 
ε[ε Ίοοιπι, εί οο{ρΗς Ρει οοτρας Ρεπείτατε, υὈί 
πειίτιπα 1η {6 ἵπαηε οοητίμεαῖ, {εά Ρ]επαπα ἴπ ρἱε- 
ηυπα {αδεαῖ, γεοΙρίαζµταε αὓ «ο ααοά ΙΠίεΓοαβρε- 
ἀίπειη ἵη {ε αιἲ {ραίαπι τεοϊρἰεπάϊ οὗ οοπεἰπυΙ(ᾶ- 
επι Παῦεαί πι]]μπα. ΠΠ νετο πον απάτη Π ππαπας 
αυί ἆμο, αυέ (τία, νεὶ ἆεοεπι οοπίταἀεηίες, {εὰ 
οπιπία ππιμάἰ ἀπΠεδ Ειήχυ]α ἵπ παπα, αμοάσμη- 
αµε {οι οὐτα]ετίε, οοπ]είεηίε, εί παἰμίπιμπι 
αωοάαµε {ταβα]απα αἆμις {επῄ]ε ε[ε ρετηίρεηίες, 
αάϊζλητ παἰηίππαπα ααοάφιε {τιήξα]ααι {αρεγγεπ]- 
εΏίϊ ΠΙαΧΙπιο οογροτί τεοϊρ]επάο {αε9 {οτε; αἱι- 
ἀαάᾶχει ΠΠ] ποναπι ἀεοτείμπι «οπἀεπίες, ἰάααε, ιέ 
αἶ]ας {οἱεηί οτεῦτο, ῥρΓγοῦαμίες {πιεί 5, αμ: αᾱ- 
γετία Ὁοπιπιαπες ρµρπαηί ΙΜοιιείας. Φίαείπα γεΓο 
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τεραπώδη καὶ λλλόωτα «ας σδέχεῶ-αι τὰς τὸ σώματα τοῖς σωµασιν ὅλοις 
ὅλα κερουνιώα.. ὩὪν ὅδι κ) τὸ - τὸ τρία τέοσαρα ) τεὴ οἱ Ὦ 
ἄλλοι λέγεσι ὂν ὡᾠωρουλῇ «δαδειγμω, αἴό αδιανοήτων' τότοις δὲ συµ.- 
δαΐνει τὸν ἕνα χύα-θον τὸ οἵνε «πθὺς δύο χεραννόμἆ]μον ὕδωτος, εἰ μέλλει 

μὴ Ἀπολέπει δλ) οξισββαι, παράγοίᾶ, ο) πᾶν κο] α]οσυγχέοντας, 

ἕνα, ὄντα δύο ποιεῖν τῇ «φεὺς δύο τῆς κράσεως «Ἰξισωσά τὸ 3ὸ -μ]ῤὴν ἕνα, 
καὶ δυοῦν παρεκτένει, καὶ ποιᾶν ἴσου τά διπλασίῳ. εἰ δὲ ὅπως οξίκήται 

τῇ κροίσἁ «οξὺς τὰς δύο, Φυοῦ λαμβοάνεν έτρον ὂν τῇ Ἀ]αχύσέ, τᾶτο 
µέτρον ἅμα κοὶ τιῶν ζὰι καὶ τεοσορων' πεοιῶν μὸὸ, ὅτι τοῖς δύο ἐς µέ- 

μμ) τεοσάρων δὲ, ὅτι δυσ µεμιγμδῥος ἴσον ἔχηχε πλ]δος οἷς μίγνυ;). 
Τῶτο δὲ συµέαίνει τὸ Χοιλὸν αὐτοῖς, ἐμοάλλεσιν εἰς σὼμο, σωµαζζε, κο] τὸ 

τῆς «ξιχῆς ἀδιανόητω. ᾿Ανά[κη 39 εἰς ὤλληλα χωροιώτων τῷ κεροί- 
νυῶα, μὴ ὃάτερον μῖῥ «ξιέχεω, «ξιέχεῶαι δὲ Ὑατερον, χο τὸ μὺ 
δέχεῶαι, τὸ δὲ ὀνυπάρχεω ὅτω }ὸ οὐ κρᾷσς, ἀφὴ δὲ κ ψαῦσις ἔσαι 

τἴ ὀπιφανειῶν, τῆς μζῥ ὀντὸς ποδυομλύης, τῆς δὲ ἀκτὸς «ξιεχούσης, 
ἡ δὲ ἄλλων μεεῶν ἀμίκτων καὶ καθαεῶν ὀνδαφερομλῥων δλλὰ 

ανάγκη, γώομῤης ὥσσερ αἰξιῆσι τῆς ἀνακρόίσεως, ὂν Ἀλλήλοις τὰ μιγ- 

νόμῆμα ρέθαι, καὶ ζωυτὸν ὁμᾶ τὰ ὀνυπάρχεν «ξιέχεδαι καὶ τὰ 

Ε. 5. αρσδέχεδαι] Ί.ερο, «σροσδέχεται. 
Α.. 4. ἐπὶ πᾶν] Τία {οτῖρᾶ Ῥτο εἴτι πῶν, 4αοά ΟΠΩΠΕΘ 19ο οσσαραν!ξ. 
Α.. 5. τὸ γὰρ µένεν] Ῥοτίε, καὶ γὰρ µένειν. 
Α. 6, εἶ δὲ ὅπως] Ἱιερεπάυπῃη, εἰ δὲ ὅτως, 
Β. 2. 
Β. 7. 

καὶ τὸ] Εοτίε, κατα τό. 

καν αρῶν----γενέδαι] γενέδαι εβ εχ Ἑ. οείετα οοπ{εαπεπίες 1ρίε οοπ{ 11, Ὑπ]ρο, καθαρῶνν ἓν δὲ διαφεροµένων᾽ 
ολλὰ ἀνάγκης γωομµένης' ὥσπερ ἀξιῶσι τῆς ἀνακράσεως ἔν ἀλλήλοις τα μιγνύμενα μίγννδαν, 

πεοεῄε Παδεπέ πποητοία πια]έα οί Ιπ{ο]εηεῖα {αα» 
ἀλ[ριέαεῖοπϊ αά{εϊίσετε, ἆάπι εὀγρογα ἐοία {015 ϱ0/1-- 
2αή/εεγί αἴαηί. Ώς αυἶδις εἴίαπι ος α{ε, ἐγία ε[[ε 
φιῶίμογ; αιοὰ αἲῆ ΡροπιΏε ἵη οχεπιρ]άπῃ εοΓΠπι 
Ίμα πε οορἰ(απἆο αωϊάεπι «οπεῖρί Ρροβιηί. Αί 
θιοῖςίς υία γεηῖς, αέ ουπι υπις γ]πί ογαϊλις ἆμο- 
Ῥυ9 αυ ογαϊ(μί5 ρειπισεέατ, { ποῃ ἀεβεῖεί {εἆ 
εχααιαδί, (αε νο]απε) εχιεπάσίι, εἴ πας ἆμο 
Παί εχαηιαρίίοηπο «οπιπαἰχίιοΏῖ. Ὁμαπάο επίπα 
ππις πιαπεῖ, εἰ ἆμοῦις Ρατίτετ εχίεπάϊίέως, ἆι- 
Ρίμπιαυε ααιαί μέ η (επιρεταίίοπε ας ἀϊβιίοπε 
ἁμοτιπι πεηίαταπα Ἱππρ]εαί, Πέ μέ ελάεπι {Πέ τγῖαπι 
ας αμαίμογ πιεπίατα ; {Ππη, αυῖα ἆμοδι υΠις 
αἀπηϊχέις εί; αιαίμος, απ ἆμοῦας ρεγπιϊχέις 

μΏμ5, ἁποταπα αμαπεΙ(ίεπα ἆαυαί. Ἠοο ἔλΙω {οἶ- 
{πι αοο]άἰε 15, ἆαπι «ΟΓΡΟΓΑ οογροτίδιφ Ἱπιπίϊ- 
της, εί «ΟΠΙΡΙΕΠΕΠΠΟΠΕΠΙ 6οτιπι [αοϊαπέ αια]ῖς 
ἰη{ε]]ϱί ποη ροίεβ. ἨΝεσε[ε ε[ επίπι ἆωπι πιῖ[- 
οεπάο Ιπ {6 Ιηνίοεπι ΙΠίΓαΠί, Πο αἱέεγαπι οοπίῖ-- 
ηετε, αἰέετμπα «οπεἰπετἰ, ηεφιιε αἱίογαπα τεςῖρετε, 
2]τεγαπα Ιπε[ε: (Πο επἶπι ποῦ οοπίεπιροΓαίίοι {6ἆ 
εοπίαόχις {αρετβοίεΓαπι οεῖξ, αἰέετα Ιπίτο {αρειηίε, 
αἱίεγα {οτί απιδἰεηίε, τε]αιῖς ρατεῖδις Πποετῖφ εί 
πηϊχεϊοπί5 εχρετδις Ιπίετ {ε Ιηνίσεπι νετ[αηί]- 
δις:) {εἆ πεεε[ε ε{, [αένα, με 1ρ[ νο]υπί, Ρει- 
πΙχ(ίοΏε, μίταπιααε παἰχίμπα ἵΠ αἰίεγυπι πιυέΙο 
Ἰπεττί, εί Ιάεπι {ππα], αμίὰ ΙΠ αἰίετο ε{ῖ, «οἩ- 
Επετῖ, εί, αωία τεςῖρῖῖ αἰέετάπῃ, «οΠΕίπείς; ἃς ΓιΙ- 

Μ Ώι 4 



ο6δ παω πα σκςοτ 

δεχεῷ αι «ξιέχειν Ἱατερον, καὶ µησ ἕτερον. αὐτίό αὖ «πάλι δωατὸν 
Ἔ), συµβαίευ οἱ αμφότερα, τῆς κροΐσως δ Ἀλλήλων Φίέναι, καὶ μηδὲν 
οὀπιλεπεῶ αι μηδενὸς µόρκον, Ἀλλὼ πάντως ἀναπίμπλαῶαι βιαζομλῥη». 
Ἐνταῦθα ὃὶ τὸ ὀρυλλάμΆμον ὃν ταῖς α] ο τείραῖς ᾿ ΑρκεσιλάἨ σιέλος ἥχει 
ταῖς ἁτοπίως ἐπεμβαάνον αὐὴν μὲ γέλωτο. Εἰ ηλ εἶσν αἱ κροϊσές 
δὲ ὅλων, τί χωλύει, τῷ σκέλας Ἀποχοπέντος καὶ καζωσαπέντος καὶ ῥιφέντος 

εἰς τμὺ Ὀαάλατ]αν ὁ αἱαχωλέντος, οὐ τὸν ᾿Ανπγόνα µόνον σόλον διεκπλᾶϊν, 

ὡς έλεγρ ᾿Αρχεσίλαος, λλλὰ πὸὶς Ἐέεξε αχελίας καὶ Ἀ]οχοσίας, καὶ τὼς 
Ἑλλίωικφς ὁμᾶ τειαχοσίας Τθλήρειο ὂν τὰ σχέλὰ ναυμωχῄσας; Οὐ γ9 

ο πιλείψει δήπου)εν «φεδίὸν, Φόδὲ παύσεται ὂν τῷ µείζοι τλατ]ο' ἢ 
«σέροις ἡ κρῶῖσις ἕξει, καὶ τὸ τελόυταῖο αὐτῆς ἁφίὼ ὅπε λήγά σοη- 
σήμλμον, εἰς ὅλον οὐ δίεισν, λλ' ἀποφορεύει μιγνύμόρο. Εἰ δὲ μεμίξε) 

ὃ ὅλων, οὐ μὴ, Δία τὸ σκέλος ὀνναυμαχῆσωι πσαρέξει τοῖς Ἑλλησιν' 

9) 

δλλὰ τῶτο μζῥ δεῖται σύψεως καὶ μέζωρολῆς. Εὶ δέ πο κύαθος ἢ µία 
ουινὼν αὐτόλεν εἰς τὸ Αἰαῖον ἐμπεσῦσω πέλαγος ἢ τὸ Κρητικὸν, ἐφίξε) 
τί Ὠχεανᾶ ναὶ τῆς ᾿Ατλαντικῆς Φολάοσης οὔχ οἰλιπολῆς ψαύησα τῆς 
οχιφανείας, δλλὼ παντη α]θ βάθους εἰς πλάτος ὁμᾶ καὶ μῆκος ἀνα- 
χεομλῥη. Καὶ ῦπι «θοσδέχεται Χεύσπππος ὀὐθὺς ὂν τῷ «Οθότῳ αν 

. συμβαίνει ὃ-----βιαζομένης] Ῥοβτεπιαπι ει εκ Ἑ. Ἐ. Ῥτο βιαζομένος. Ἐε]ίφυα ἆπο οοπ{εηπεπίετ Ἱρίε οοἵ- 
τεχ!: συµθαύει ὃ᾽ Ῥτο συμβαίνει, αποά ἵπ Αἱά. Βαΐ. Χγ|. εβ συμθαίνη: ΙΤΕΠ πάντως ῬτΟ παντός, 

. προϊὀν] δὶς Βα[. Ἁγ|. Ὑπ]ρο, «ροών. 
«εἰ δέ τι---ἐμπεσοῦσα----ἐφίξεται] δὶο {οτῖρβ, Ροβα]απίς {επίεπεῖα Ῥτο ὠφιξεται. Ἐε]βαια Ἱία οοττϊσεπᾶα, αἳ 

Ἱεραίιτ νε] ἔτι δὲ τις κύα»ος----ἐμπεσεῦσα---- : νε], εἰ δέ τις κύαδος----ἐμπεσεῖται----. 

. παντη] Βὶο οτηηε» οτί, Α]ά. Βα{. Ἁγ]. Β. Ἐ. εχοερίῖς νυ]ραίῖς, 1ὰ ε[ῖ Βίερῃ. εἰ στα ςο-]μα!ῖ, σαντί. ο Ὁ 

ο Ὁὸ 

4 

{ις Ἠογαπα πειίταπα Πετί ΡροΠε, εἴ (ΑππεΠ υίτυπι- 
αὖςε ασεῖἆετε, αωία πα]χεῖο «ορῖε Ἡί Ρετ {ε Ἰηγίσετι 
ταπίεαης, εἵ πειίτίας υ]]α ρατ Ιηίερτα πιαπεαί, 
{εά οπιπίπο ρατίες υεπυίαιε οπΊΠες Ρε: {ε Ιπνίσειῃα 
τερ]εαπειτ εἴ αἶεετα α]έετῖας παξυταπι αΠαπιατ, Ἠις 
Ίαπι Π]]αά ἴπ {οπο]]ς εγῖέαπι Ατςεβ]αϊ ετας αἀνεηίε, 
επι τῖία οὐ[ατάϊς βεοίςοτυπι Ιπ[α]ίαῃς. ἨΝαπι { 
εοία {ους Ρετπασεπεατ, αιϊά οὐίεαί ααἱπ εΓωΓε 
Απιρυταίο, Ρρυ(τε{[αέλο, εί Ιπ ππατε αὐ]εέτο, «µππααε 
εο ἀϊβυποπε Ρρειπιἰχίο, πο Απεσοπί πιοἆο εἶαί- 
{ς, η{ αἶεδαι Ατοεῄ]αις, Ρετ εγας ηλνίρεε, {εὰ εἴῖ- 
απι Χεγχῖς παῖ]]ε ας ἁπσεηία., «πα (σταςῖς {τεςεῃ-- 
9 επτεπιῖους ἴπ «τωτε πανα]επα ραρπαπ) οὔεαηί ἓ 

ΆΝοη επῖπι ἀεβεῖει Μΐπις Ιπ ρτοστεἀϊεπάἆο, πε(ιε 
ἀε[πεί ἵπ Μα]οτ {αιαπι ἀϊβιπάις αἶίαν Ππεπι 
Ἠαδεδίε παἰχί]ο, εχίτεππαππφε οταγῖς ππαΓε «οΠ{ΙΗ- 
εη5, ἀε[ρεταία παϊχείοπε, ποπ (ταπβδίε ἵπ ζοξαπῃ. 
δι γετο {οξαπι ογις (οί πιαγί Ρετπι{σείατ, Πο 
(οἶ πι, ππεμετε]ε, «Γη Ίουιπι πηανα]ῖς ργα!]! (τα.. 
εἶς ργα:θεδίε; απαπααπι Ἠμίς ρυττεάίπε ορι5 ε[ε 
εί πιωίρεῖοπε. Ίπιπιο ογαίΒας ἅπας, γεὶ ρωτία 
υηίςα Βίης ἵπ Ἐσαιπι Ιαρίι αιί (Οτειίεαπι πηαΓε, 
ΡεΓνεβῖεί αἆ Όοεαπαπα εἴ Ατ]απείουπαι ππατε, ΠΟΠ 
{πππιαπι αἴθπσεῃς {αρετβςίετη, {εὰ σαιεφαααιε 
ΡεΓ ρτοβαπάαπῃ ἵπ Ίοπσυπῃ Ἱαέαππαιε ἁβωία. Αί- 
αιε Πας ΟἨτγβρρις αὐπιῖειε {απι 1η ΡΓπιο 

ο πο. .Ἅ'' οι 

ο  ν νσὅσο  πνο σἙοἥσ Ὢ ἤἥη 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ. αόο 

Φυσικῶν Ζητηκάπων, - 6ὔδὲν ὠπέχει, Φάμλυος, “οἴν σαλαγμὼν ἕνα 
6 χερόίσαι πὼ Φάλαταν” καὶ ἵνα δὶ μὴ τᾶτο αυμάζωμΏρ, “εἰς ὅλον 
« Φφηδὶ τὸν χόσμον α]φτενέν τῇ κροσἁ τὸν σολαγμόν. ὩΩν σξχ οἴδα τ 

ἂν ἀτοπωτερον Φανει. 

λή. Καὶ μίὼ παρὰ τὶὼ ἔννοιαν, μήτε ἄκρον ὃν τῇ Φφύσὰ τς σω- 

ἁάπων, μήτε «Ωθῶτον, µήτε ἔρτον µήλὲν, εἰς ὃ λήγά τὸ μέγεθος τὸ 

σώματος, δλλ αεὶ τῇ ληθοέντοο ἐπέχεια «φαιόμΆμον εἰς ὤπειρον κο 

ἀόθισυν ἐμβάλλευ τὸ ὑποκχείμῆμο. Οὔτε }ὸ µεῖζο, ἔτε ἔλατ]ον ἔσαι 

νοξίν ἕτερον ἑτέρου μέγεθος, εἰ τὸ «φθθίέναι τοῖς µέρεσν ἐπ᾽ ἄπειρον ἂμ-- 
Φοτέροις ὡς συµέθηκεν, δλλ ἀνισύτητος αἴρεται Φύσι αγίων 9 νοᾶ- 
μβῥων, τὸ μδὸ «πελαπολείπεται τοῖς ἐοάτοις µέρεσι, τὸ δὲ «φὉθαλλάτ]ει κ 
Φίε μὴ ἔσης δὲ ἀνισύτητος, ἔπεται μὴ αἀνωμαλίαν Ξ, μηδὲ σραχύ- 

τήτα σώματος ανωμαλία μὴ γδύ ὕοι μιᾶς οχιφανείας αγισύτης «φεὺς 

ἑαυτὶὼ, ταχύτης δὲ ανωμαλία μὲ σκληρότητος ὧν λεν Ἀπολείπεσν οἱ 
σῶμα. μη)ὲν εἰς ἔοατον µέρος “εραίνοντες, 2λλὰ πάντα “ολή) μερῶν 
ἐπ᾿ ἄπειρον «ξάοντε. Καΐτοι πῶς Οὔχ ὀναργές ὕδι τὸν ἄνθρωπον ὁκ 

/ { / Ἀ λ / ο. 2 / Ν / Ν 

πλειόνων σιωυεςηχενο| µοβχων η τον δα κτυλον τὸ αγ λρώπου, πο παλι τον 
» 2, ΄ νο Υ}/ λ 2 

χόσµον Ἠ τον ἄνθρωπον; Αὐτὸ }ὸ ὀήπυται, καὶ Ἀ]σνοῦνται πώντες, ἂν 

Ε. ϱ. φαινόμενο] Ὑϊάείως οοτϊσεπάαπα ε[ς, ἀποφαινόμενον Υε] Φάµενο. 
Ε. 3. ὡς συµθέθηκεν] ὡς νεὶ ἀεἰεπάωπῃ, γεὶ οογγιϱεπάι Ἰοσιφ Ἠιπο {ετε ἴπ πιοάμίη, συµθέρηκεν, ἅμα ὃ) ὕτως ἡ ἄνι- 

σότητος αἴρεται Φύσις. 

Α. 1, σκληρότητος] Εοτίε, σκαληνότητος. 
Α. 5. Αὐτα] Ῥοτίε, ταῦτα, Υεὶ ταυτά. 

- 

Ῥηγβεαταπι Ουαςβίοπωπι θτου πέρα, Ἱπαιίεη επρῖε; αἴαμε Πο Ιποεφια]ίαεῖς {ο]ειγ παίυτα, 
{ηβεάίγε, φιο ΤΗ πα Ὁμπέ [1)ία εµ7η {οίο ῥεγμ/- 
εεα γ΄ /πάΥΙ. Ας πε Ἰὰ παἰτεπιυτ, βεΥΗΙΧΕἰΟΛΕ εάΗ 
{π 1οήη αἲξ ῥεγυεπίγάῃ Πηµπάισῃ. Όυίδις αιῖά 
αὐίατάῖας ρο(πέ ν]άετί, πείοῖο. 
ΧΧΧΥΠΗΙ. Ίαπι ηος 4ποσιε οοπίτα Ὁοπαπιι- 

πεπῃ εί Νοθείαπα, πεφιε εκέγεηπµη 1 Νανα ε[[ε 
εογβαςν πέφιε ῥΥΙΜΗΥΗ εφ 1ΗηΗμύΗ 1ζ η { φιιοά 
4ε μα! 7ιαςπΙ{άο εογβοτίς» [2 [οηβεγ [ηΐο εοΓβογε 
αέγα αἷμά [πβεγε[εν γειφιε [ε ἐπ ΙΗΙΕΗΙΙΗ εί {η-- 
Μπι ῥγοίγαδ ΊἈαπι ηεαιε πια]οτεπα, πεσιε 
ΠΙΙΠΟΓΕΙΙ Ποεβίε αΠαπι α]ία αιαητϊσέεπι οορίσατε, 
{4 ρατδις ἵπ Ιπβηΐταπι ρτορτοάϊ ατίπαιε «οιι- 

Ναπι υδί Ἰαςο εοπ{ιἀεταξα, αἰέεγαπῃ εχίτεπηῖς ραΓ- 
Ώδις ἀεβεῖςτ, αἰέετωπη εχεεάΠ. ῥῬυρ]αία Ιησαυ8- 
Πτατε, {εαιίέατ ΓπααμαὈ]Π{Αίεπη 4οαιο εέ α{ρετῖ-- 
Ὠτεπα «ο{ροτΙΠ Πμ]]απῃ εῇε. Ἐ επίπι πσφιά- 
ὀή]έας απία5 Παρεγβς]εί αἀνετί[ας {εἰρίαπι Ιητεφια]]-- 
{55 α{ρετίτας ΙπαφμαδΙΗ(αςί αά]απέταπα Ἠαδεί ἆι-- 
ττῖεπα: ααοτάπα Ιλ] τεπααης, ααἱ π]]απα Οἵ-- 
Ρις εχίτεπιο Ππίμης, {εά οπηπία παμ]εἰεαάίπε ραί- 
Επι ἵπ ἱπβηίίμπα ρτοάιουπε. Αί επίπῃ αἱ ποη 
εβ ενίάεης Ποπιΐπεπι ο Ρ]ηγίδις αμαπι ἀῑρίέαπι, 
πιυπάυπι παπι Ποππίπεπα, οοπῇΐατε ραγεῖδις Ἠος 
ααἰάεπι {οίαπί εί Ἱπτε]]ῆριπί οπΊπες, ΠΙ{Ι {. Ριοίοί 



α7ο ΠλογΤτΑαΑΡΧΟΥ 

μὴ Στωϊκοὶ ων) νόμηροι δὲ Στωίκοὶ, πανανία λέγεσι ὃ δυξάζµσι' 
ὠς Οὔχ. ἔτι ὁ. πλειόνων μορίων ὁ ἄνθρωπος ἢ ὁ δάκτυλο, ἐδὲ ὁ χόσµος | 
ἢ ὁ ἄνθρωπος ἐπ ἄπειρον ὸ ἡ τομὴ ος άή]ει τὰ σώματα τν δὲ 
ἄπάρων εν δι πλέον, 6ὔδὲ έλατίον, Φ6ὔδὲ ὅλως ωρράλλει λῆθος, Β 
ν παύσεται τὰ µέρη τὰ ὑφολειπομδυε μεριζόμνα καὶ παρέχονζι πλῆθος 

ΠΟ ΙΛΑΜΠΡΙΑΣ. Πῶς ἆω αμιύον!) να τὸς Ἀππορίας : 

ΑΙΑΑΦΗΡΗΡΑ. Εὐμηχάνως χοµιδη καὶ ἀνδ[ρείως. Λέγν Ἂ ὁ ὁ Χμσ- 
πες « ἐρωτωμ]ῤες ἡμᾶς εἰ πνα ἐχομᾶρ μέρη, κο] πόσα, κο ἐκ. τίνων 
ὁ συγχείµημα μερὼν χο] ποσῶν, 2]6βολῇ χρήσεῴ-αμ, τὸ μῤ ὁλοχκερές 

ἕ πλενᾶς, ὡς ὂκ χεβαλῆς αι θώραχος κοὶ σχελῶν συγκείμελος τῶτο Ἂ 

ε Ιῷ πᾶν τὸ ζητέμᾶμον καὶ Ἀπορούμῆμο. ἐὰν δὲ οι τὰ ἔροτα µέρη τὸ 
« ἐρώ]ῶν «φοδαφωση, 6ὐδὺν, Φιὰ,  ἶ τοιάτων ζὴν ὑποληήέον, δλλὰ 
ὁ ῥητέον, οὔτε ὂν τήνων σιωεκόνα|, καὶ ὁμοίως, οὔτε οξ ὁπόσων, οὔτε 

ἕ ἀπείρων, ἔτε ἐκ πεπεροισμλῤων” Καὶ µοι δυκώ (αῑς ὀκείνεα κεχεπὼς 
λέξεσιν αὐταῖς, ὅπως σιωίδις ὃν τρόπον διεφύλατ]ε τὰς χονὼς ὀλνοίας, 

κελόύων ἡμᾶς νοῦν τἵό σωμάτων ἔχφφον οὔτε ἐκ τίνων, οὔτε οξ ὁπο- 

σωνομῶ μεεῶν, οὔτε ὁξ ἀπείρων, οὔτε ἐκ οπεμασμθων συγκείρΆκον. 
Εἰ μδὸ 9λῥ ὡς ἀγαδοῦ κ χοκοῦ τὸ αδιάφορον, οὕτω σε 

ο νο ο ο πο ος σποτ 

.δ. πρώτες] ὐφῤνόώνό προάγε. 
.ὰ. ὑπερθάλλει πλΏ»ος] πληδος {οτία ἀε]επάππι, πί ἴεπιετε εχ {εαπεη{ῖΌις απ[ϊοϊραξαπ, 
.δ. συγκείµεδα] δις Β. Ε. γπ]ρο, συγκείµενα. 

«9. τὸ ἔρωτῶν] τὸ Ῥτο νυ]ραίο τὸ εβ εχ Ε. Ῥοΐεταί Πΐεπα οοτηϊρὶ, τῷ. ο οὐ 5 ϱ» 

Παηέ; Ρίοῖοί 941, εοπίτα ἀῑουπί αίᾳιε {επβιπέ 
οι κ βήγες ῥοηίπές φιά”ῃ ἀσίήή 111141 φαηι 
βοηπέπές, ῥαγέε. Ίναπι αἆ Ἱπβπίξαπι Γεξξίοεογαπι 
τοᾶ]σ]ε οοἵροτα» Ιπβπίζοταπι Αιίεσι πα]]ηπι Ρ]α9 
ε[ αμε πιίπις 2ἱέεγο, πεαιε {ε πια]εεμάίπε Ππγί-- 
οεπι εχοεάμπέ, αιί ἀειπεπί ρατίες τε[άαί ΤΓεςατῖ, 
οἳ εκ {5 πιυ]εἴειάίποπι ΡΙαῦετε. 

Τ.ΑΜΡΕΙΑ5. Οιοπιοάο {ε εκ 5 ενο]νιπί Ρρεί- 
Ρ]εκίταεῖδις ὃ 

ἨΏιαρυΜµμενυς. Ατιῄειοίε αἀπιοάμπι εί {τε- 
Ώμε. Ὠϊςῖε επῖπι ΟἨτγβρρυς, 2η/εγγοραίος 05 απ 
φιιᾶς εἰ φ1ιοί ῥαγ{ες ῥαδεαήιης, εἰ φίδι: εἰ φιμοί ῥατ- 

{δις {ρα ἐς ῥαγίες εὐη/)επί, Ε71 υεγο πο ἄεδεγε 

ή: αἰ)ήζΙίοπες μέ ῥοπαηηµς ϱγαπάΙΟΥΕΣ, ε εαβρε 
/εἠἱεοί, ἔβογατεν εἰ εγαγίδς που ἀλεεπίει εοη//αγες ᾿ 
ῥος επί ε[]ε οὔΊπε ἱά ἄε φιιο ἑαηι [οἱεέε φσγΙΗΥ. 
δὲ υεγο ἱπεγγοραίίοπες αά εκέγετπας [με ῥαγέες ἄε- 
ἀιεαπέή, ΠέΡΗΙ, ἱποιῖε, {αΐε ϱ [μ[οριεπάιση, [ο 
α{ερπάωηῃ Ίεφε ε σα{δμ[άαη, πεφμε εκ {οί υεί {οίν 
πεφμε ε [πΙτς, πεφμε εκ. ἱπβημεές 1ίας ῥαγέες εοη//αγε 
Λαγέΐδης. Ας νιάεοΓ παὶΒί ἴρῃμας πας νετ ΕΧΡοΟ- 
{αΠε, ιέ ρετ[ρὶεῖας αιοπιοάο Ὁοπιπιαπε ἀείεῃ- 
ἀετῖε ἸΝοεϊεῖα»; Ίυδεῃς πος Ιπ{ε]]ῖσετε, εὔΓΡογΣΗ 
αιηφιοάφε πεφμε εκ φίδι Ἰέφμε εκ φισίφμοέ, 
πεφιε εκ ΓΗ έν πεφμε ε [πίΕ5 εοπ/ῇαγε βατέέδης. 
Ναπι { Ἡξ Ίπίος Βοπυπα εἲ Μαΐαπα πηεάϊο Ίοςο είε 
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τε κοὶ απείρου μέσον ζὼν, εἰπόντα τί τῶτό ὅδιν ἔδει λῦσαι τὰὺ Ἀπορίαν' 

εἰ δὲ ὡς τὸ μὴ ἴσο, εὐθὺς ἄνισον, κοὶ τὸ μὴ Φλαιρτὸν, ἄφναρτον, ὅτω τὸ 

μὴ «πεπερασμένο ἄπειρον νοΏμᾶμ, ὅμοιόν οι, οἶµαι, το τὸ σώμα, ώ 

μήτε ὁκ πεπερασμένων, μήτε οξ ἀπείρων, «λόγον ) µήτε οξ ἀληθῶν 

λημμάτων, μήτε ὂκ Ψάωδῶν µήτε 

λ9’. Ἐπὶ δὲ τότοις ο)ινεανιόυόμΆμος, Φπᾶ, “ τῆς πουραμίδος ὂκ 

« τβιφώνων σιωιομλύης τὸν σλώρος κ τὼ σωυαφὶὼ κεκλιρηῥα», 

« ἀῑίσως μὸ Σ), μὴ ὑπερέχευ δὲ ᾗ µείζονές εἰσω. Οὕτως ἐτήρει τὶς 
ὀννοίαρ. Εἰ φλό ὕδι ἡ μεῖζο καὶ μὴ ὑπεέχο, ἔσαι Τὶ µικρότερον ΝΟ 
μὴ ἐλλᾶπον ὧσε καὶ ἄνίσυ, μήτε ὑπξέχον μήτε ἐλλάπον, τοτέση, ἴσον 

τὸ ἄνισον, κοὶ οὐ μεῖζον τὸ μεῖζον, Φὔδὲ µικρότερον τὸ μικρότερου. Επ 
τούµω ὅρα να τρόπον ἀπίώτησε Δημοκρίτω, α]άπορομῦτι Φυσικῶς κοὶ 
ἐωψύχως, - εἰ κῶνος τέµνοιτο «θὰ 1 βάσν ὀπιπέοῳ, π χρὴ α]ονοξῶς 
ὁ τὶς Ὢ τμημάτων ολιφανείας, ἴσας ἢ ἀνίσως γωομβῤας: ὧνισι μδὸ 3ὸ 

« ὅσαι } κῶνον ἀνώμαλον παρέξησι, σολλὰς Ἀποχαράξεις λα μοάνοντα, 
« βαθμοειδεῖς κοὶ τεαχύτηας ἴσων δὲ οὐσῶν ἴσω τµήµαζα ἔσαμ ὃν ϕα- 
« νέται τὸ τῇ κυλίδοµ «εποθὼς ὁ χῶνος, 9ξ ἴσων συγκείµόος καὶ ἔχ 
« οἰνίσων κύκλων, ὅπερ ζὰν ἀτοπώτατο.' Ἐνπιῶγο δὴ, τὸν Δημόκβατον 

Ὦ. 9. µήτε Α] Απιιοί, ἀε]εῖ εἰ μήτε εἰ Ιαουπαπι, Ἑ. Ε. µότε ἐξ---εαπι Ἰαοιπα, 

Ε. 2. ἰμψύχως] Ῥοτίς, ἐπιτυχῶς, νε] εὐφυῶς. 

Ε. 2. τέµνοιτο--ἐπιπέδῳ] 8ὶς Β. Ε. ΧΥΙ. Ὑπμ]σο, τέµνοι τὸ----ἐπιπεδον. 

Ππάϊβετεης, τα εείαπι Επίεο ἱπβπίοφιε αἰϊαμίά 
ἱπεεγεηίς, Ίος αιαίε ε[ῖει ἀοσεπάο {οἶνεπάα εγαε 
αμα{Εῖο. ΡἱΠ, µε ποπ ααια]ε βαιίπι ἱπαφμαῖς, 
εί ποη Ἱπζεπίεμταπα Ιπίοτίτας ΕΧΡΕΙΑ, Ἱί ηοΏ βΠῖ- 
ἔωπι είίαπη Π]]]σο Ἱπβηϊέωπα ε[[ε Ιπεε]Πσίπιις; Ρεί- 
Ἰηάε ε{ε, ηὶ {α]ἱος, «οτρις ἀΐοεγε «οπιροβέωπι Πε- 
αιε εχ Πηϊεῖς, πεφιε οχ Ιπβηίεῖς, αἴᾳιιε τατἱοςίηᾶ- 
Ποπεπι αβπτπιατο οοπήετμέχαπι εῃε πηεαιε ε νετῖφ 
πεφιε ε {α]ῇ16 (απιποπίρας: πεαιε ἃ 

ΧΧΙΧ. Ηίς Ἰανεηῖ]ί αααἆαπι ἐοππεΓίελέε Ἠας 
αἀοῖς, Ργγαίάε ε ἠγἱαησαι ές ὃν ῤίά, ἠαΐργα ΓΗκία 
εοηωἰ(εγα”α {πεπαπέία ἠπαφμα]ία φιἰηι κό πο 
ἐχεράεγε {αγπεη, φαίεπις πι αἰίο ηα]ως {. δὶς 
η] Νοιϊείας εαείωτ. 8ἱ είπα εί α]ἰσαιῖά πωα]ις οί 

ΠΟΠ εχοεάΙε, οτ]ζ εί πιῖπις ααοά πο ἀε[βοίαε; εγῖε 
ε{ρο ἵπααια]ε ααοά πεφµε εχοεάαί πεαε εχος- 
ἁαττ; ος εἴ, επῖε αμαίε ποι αμαίς, τηβ]ας 
ΠΟΠ πια]α5, ΠΠΙΠΗ5 ΠΟΠ ΠΙηιΙ». Ῥοττο αιἴεπα γιά 
ᾳὐοπιοάο οσσιστεΓίξε Τλεπιοστίίο, ΡΏγΠςε εἴ Ρτι- 
ἀεπίετ αιιτεπεῖ, { εὖπς αά δη Λῥίάπο [εερίή, 
φμίά [μάϊζαπάωσι {4 ᾱς [εσπεπίογισα [ρεγβείοδιςν 
φμαἰε[ιε [αμί αἨ ἱπαφιαει ὁ [7 επίσι [η πσφμα- 
ο, εὐπσῃ γεάδεπέ Ππαφιαδίεπ, ηηίίας ἨΠαδζητη, 
ἀγαάμωπα {π ΠΙΟΥΕΗ, ἐπεί[μγαν οἱ ϱρεγίλαίεςς [η 
«σφιιαίες, εγ µη! [ερηεπία «φαί, υιάεδΙ{μγφο εὐπο 
ευεπίγε φμοᾷ «ῇ εγἰμπάγίν πεπρε εχΧ αοφια δις, πο 
{πασφιια]διο, εοπ/Ημί εἰγεμίέσ, φιοά ο) αὐ[ιγά/ῇ- 
πώ. Ἠιςο Ἡί ατριετες Ὦεππουτίευπα Ιρποτα(ἱοηῖς, 
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. / ια) ο λ Ν 1 .» ᾿ ' ᾗ . Ἀποφαίνων αγνοβντα, ΄ τὼς Ὦ οιφανείας Φιὰ, μήτε ἴσας 1), μήτε 
2 »/ ͵ »τ 4 Ὡ υ ’ 6 ἀνίσυς ἄνισω δὲ τὸ σώματα, τὰ µήτ ἴσας Ε), μήτε ἀνίσυο τὰς 

ὅ Ὀπιφανείας” Τὸ μλῥ δ) νομοδετὲν εἶδ οβιφανειῶν μὴ ἴσων ἐσῶν, τὰ 
σώματα συµθοαίνεω ἀνισω εἶναι, Ὀαυμασὶὼ οξμσίαν αὐτῷ τῇ γράφει 
« ᾽ ΣΥ }/ 2 Αα ο 3 

ὅ, τ ἂν οτῃ διδόντος ὅψ. Τοιωανήον 9 ὁ λόγος μετὸ τῆς ὀναργείας 
νοὲν δίδωσι, τἶφ ἀνίσων σωμάτων ἀνίσους εἶνοι τὰς ο)λιφανείας, καὶ μείζονα. 

ν Αι ο 2/ ε αὖ .ν , 

τὶὼ τὸ μείζονος εἴγε μὴ μέλλει τιὺ ὑπεοχίω, ἡ μεῖζόν ση, ἐρερημλῤην 
2 «/ 2 ν ο « ο -ᾱ ο ὀπιφανείας ἔξευ. Εἰ 139 οὐχ ὑπεοάλλεα τὰς Ὑ ἐλατ]όνων οἰήιφανείας 
αἱ Ἡ µειζόνων, λλλὰ «φθθαπολείπεση, ἔσαι σώματος πέρας ἔχοντος 

»/ } 2 2 κ ς 

µέρος ἀνώω «πέρατος, κο! ἀπεράτωτο. ἩἘϊ 39 λέγει ὅπ βιαζόνημθ” 
ϱ Δ ν, ε ον ου ” . ς 

οὕτω . ἃς ὸ ὑφορᾶται «ξι τὸν κῶνον ἀναγαράξει, ἡ τν σωμάτων 
ἀνισότης δήπα)εν, οὐχ ἡ τό οβιφανειῶν, ἀπεγάζε). Τελοῖον οἵω τὸ τὰς 
οιφανείας «ξαιράμλμον, ὂν τοῖς σώµασν ἐλεγχομλῥίω Ὑπολιπεν ἀνω- 
µαλίαν. Αλ ἂν μ]νωμὃυ Όπὶ τῆς ἑπολέσως, ή μᾶλλόν ὅι «δὰ ᾗ 
ι) Ὦ ο .ώ] ον 3 ΄ 

ἔννοιαν Ἠ τὸ τοιαῦτα πλατ]εν: Εν }9 οχιφάνειαν οιφανεία. 9 ήσο μὸν 
ο Έτ ον / 2/ κ εν: / 2/ / / λ 

µητ ἴσίω εἶναι, μήτε ἄνισο, καὶ τὸ μέγεθος ἔσαι µεγέ Φαναι κα 
2 λ 3 / 2 νὰ / 2/ λ ὃν 2 λ ο, τά δι μον δριὸμῷ μῆτε ἴσον εἶναι µῆτε ἄνίσο, κοὶ αῦτα ἴσου καὶ ανί- 

/ λ / ᾽ 2/ 5 ω » ΑΝ ω / 
σου μέσον, τὸ μηδέτερον, οὐχ ἔχωτας εἰπᾶν, θὔδὲ |νοῖσαι διωαμλψας. 

μη ἴσων ἠσῶν] Ἐοτίε, μὸ ἴσων μήτ ἀνίσων ἠσων : νε], μὴ αἀνίσων ἔσων, ααοᾶ νετβπχας, 

ἔγαι) Ρὶο Ε,. ]ιεοπῖς, θομοίί. Τ. Υ. Β. Ὑπ]ρο, ἔτω. 
ὕτω Ἐ ἃς γαρ] Εοτίε Ἱία {Παρρ]επάι» Ίος, ὅτως ὁ τῷ κώνι λόγος διὰ τὼς ἀναχαράξεις ἀπαιτεῖ, οὐδὲν λέγει ἃς 

ρ 
2. Ἐἰ γαρ] δὶς Β. Ε. ΔΙά. Βαί. Χγ|. Ὑμ]ρο, ὃ γάρ. 
5. τὸ μηδέτερο] Ἑοτίς, ὃ μηδέτερόν ἔσι. Ὠνοιί Ἡπς Β. Ἑ. ὃ μὴ δεύτερόν ἔσι. Α]ά. τὸ μηδέτερόν ἔσων, σὔκ. ἔχονταν. 

Ε.ο, 
Α. 3. 
Α. 0. 

Β. 
Β. 

/μβεγβείες, αἶεον πεφεε «εφ ια]ος ᾖεγ{ πεφμε ἐπσφιαίος : 
/Γεά εὔβογα ἱπαφμα]ίας φμία αρονα ΕΟΓ εφιε 
«ζαίε [πέν πεφμε παφμαίε. Ἐπίπινετο Ίεσεπι 
Ἠαπο Ροπετε, [πβεγβεῖες { πο [Πέ ἱπαφιμαίες, εοὐ-- 
βογα {ασε ε[[ε ἱπαφμαίία, Ἱοπαϊηϊς εἰ παϊταπάαπι {- 
Ρί {ογίρεπάϊ αιϊάφαῖά 1Π πιεηίεπι νεπετῖέ {απιεηίίς 
Πςεπείαπι. Όοηίτα επῖπα ταξῖο εί εγιἀεηεῖα ἆοσεπῖ, 
ἱπααιαΙαπα «οἵ{ρογαπα Ιπαραιαίες εΠε {αρετβείες, 
ππα]οτεππαὰε πα]οτῖδ; ΠΙ{Π ἀεδεαί εχεεῄαπα 4ο 
ππίποζεπα {αρεταί «ατεηίεπι {αρετβεῖε Ἠαδετε. Ναπι 
{ ποῦ εχοεάιπέαΓ πΙίπογΙπα {Παρεγῃςίες α πα]οτ- 
δας, {εἆ Ία: ρτίας ἀεβεῖωπε, ετῖε οοτροΓί5 {ε- 
πιίπο Επί ρατς Ππε {εγπαίπο εἴ Ιπβπῖία. 5ἱ επῖπα 

ἀῑσαί Πς πηαίταπι οοπί ρΓορίεΓ Ιποιίαταν ροβ]ατε 
ες «οΡεΓε, πὶ] [αηἱ ἀῑεῖτ. Όμας επίπι πιεεαῖξ οοπῖ 
Ιπςί{τας, εας {ο]]οεί ποπ {αρεγβςίετωπα {εά οοἵ- 
Ροτιπι εβῃοίε Ιπααια]. Εἰάϊομ]απι Ἱέαφιε {α-- 
Ρετβςίεδας αἀεπιῖς Ιπαρηιαδί]εκίεπι τε]ἴπαμετε, 
ἵη {ρᾳς οοτροτίδας πιοηβταίαπι. Βεὰ, Π η εο φιοά 
Ροβτιπι {με πιάπεαπια5; αμίά πιαρῖς τεραρπας 
(Οοπιπιυπίδις Νοείεῖς, ααπι λ]ία Πηρετεξὲ Ομἱρ-- 
Ρε { ροπαπις {αρεγβςίεπι {αρεγβεῖεί πέσαμε α»αιΔ- 
Ίειι εῆε πεαιε Ἱπααισίεπι 5 πιασηϊζμάίπεπα Φ110- 
ας πιασηϊεαάἶπ], ΏμπΠετο ΠµΠπΕΓΗΠΙ ἀίοεπιις Πς- 
αυε ααμαίεπι ε[ε πεφµε ἱπαᾳμα]επα; οπα απἰάεια 
αιοά πειίτωπη οί Ιπῖοι Ἆαο πιοάίαπι {τς ἀΐοετε 

108ο 

Π 

ου... Ύσ ο ο υσΏ' ή Μ.. 
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Ἔπ δὲ ἐσῶν οβιφανειῶν μήτε ἴσων μήτε ἀνίσων, ή κωλύει κοὶ χύχλες 
νοξιῶαι μήτε ἴσους μήτε ἀνίσους, αὐταὶ νδὺ δπω)εν ὄντων κωνιχῶν 

τμημάτων ολιφάνειαι κύχλοι εἰών. Ἐἰ δὲ κύκλους καὶ Ἀ]άμέτρους 
κύχλων ετέον μήτε ἴσας μήτε ἀνίσης. Ἑλ δὲ τῶτο καὶ φωνίας κοὶ τεᾖ- 

9ωνα, κοὶ «δαλληλόγραμμα, κοὶ «θαλληλεπίπεδα, καὶ σώματα. Κα) 
9λὸ εἰ μήκη ζδ μήτε ἴσι µήτε ἄνισω λλλήλοις, καὶ [βάρος ἔσαι καὶ 
πληγὴ κοὶ σώματα. Ἐϊπι πῶς πολμῶσν ὀγιπμᾶν τοῖς τὰς χοιότηα, 

εἰσώγεσι, καὶ αμερῇ τινα κ) µαλόμλωα μήτε κυδῶαι μήτε µόνεν Ὅπο- 
πλεμδῥοις, αὐτοὶ τὼ τοιαῦτα οὐξιώμαπα Ψόυδῆ λέγο]ες εἶναι, - Εή πνα 
«μή ὄδην ἴσα Ἀλλήλοις, ἀκξνα ἄνισώ Ὅνιν λλήλοις, καὶ, : Οὐκ ἔπ Ὦ 

ἕ Ἴσα ζωῦτα Ἀλλήλοις, ἄνισα δὲ ζὸι ταῦτα Ἀλλήλοι. Ἐπε δξ Φησν, 

ὁ ναί τι µείζο, ὁ μἱὼ ὠνωρέχο, ἄξιον Ἀπορῆσαι πότερον ζαῦτα ἐφαρ- 
μµόσὰ Ἀλλήλοιο, Ἐἰ μδὸ }ὸ ἐφαρμόσὰ, πῶο μεῖζόν ὅδι Φαίτερον; εἰ ο] 
Οὔχ. ἐφαρμόσά, πῶς σὐχ ἀνάγκη τὸ μὴν ὑπεέεχει, τὸ δὲ ἐλλείπεω, τῷ 
µηδέτερον ωάεχευ» καὶ 6ὐχ ἐφαρμόσὰ τά µείζοι, ἢ καὶ ἐφαρμόσά τὸ 
μεῖζο ναι ὑαίτερο. ᾿Ανάγκη }ὸ ὂν τοιαύτιις Ἀπορίαις γίνεῶ-αι τοὺς 
τὰς χοιυὰς ὀμνοίας μὴ Φυλάτ]οία:. | 

µ. Κα) μὴν, “τὸ μηλενὸς ὤ]εὸς μηδὲν «δα 7 ἔννοιάν ὅου. Οὐχ 

7 
Ο. 8. πληγὴ] Ἐεξίας β{ πλήδη. Βεὰ ππα]οτί εεῖαπι πιῖαίίοπε Ἱεσεπάππῃ, κ βάδη ἔπαι, κ) πλάτη, |) σώμαί]α. 
Ο. 8. κονότητας] Ἐοτίε, τετ] Πἱ κενότητας οππὰ Αππιος, Τ. Β. Τιεοπῖο, ΒοΠποίί, Απο. 
0.4. µαχόμενα] Ἐοτίε, Αχιλλέα, Υεὶ ἁμιλλώμενα, ΠΙβ ξοτίε οοππρ]ωτα εχοϊἀεγιπῖ. 
Ο. 7. ἄνισα δέ ἔσι] Τα γετίεπἆο «οττεχετιαπί Απιϊοί. εἰ Χγ]. Ὑπ]φο, οὔκ ὄνισα δέ ἔι. 
Ὦ. ο. τε µηδέτερον----9άτερον] Ὀϊ ἴἵπ π]οετο ἀείρεταίο, {οτίαβε Ίου γεπιεάίαπα Ρτοείαγ: τῷ δὲ ΄μηδέτερον ὑπάρχει», 

καὶ οὖν ἐφαρμόσει τῷ μείζον, καὶ ἐφαρμόσει τα µείζονι μα, Φάτερον. Πτα φἰάσπα γετήπχας. 

αιῖ εορῖίατε πο ρο/ῄπημς. Αά Ἰας, { Παρεγβςεῖες 
: Ἱαπε ηεφιε ααια]ες πεφιε Ιησεαια]ες, ααἱά οὗβας 
ααἶη οἰτομ]οΒ 4µοσιε πεαιε ὤρηυα]ε», πεαυε ἵπα- 
αυα]ες {αίμαπιας; ας ρτοϊπάε εείαπα εογαπι ἀϊαπιε- 
ἴτος; ἴαπι αηρυ]ος, (Γαηρυ]ο5, ρατα]]ε]οσταπππηα, 
Ρατα]]ε]ερίρεάα, «οτροταὶ Ίναπι {1 Ἰοηρ]ειάίπες {αης 

- αἀηγίοεπι πεαιε αθυα]ες πεφιε Ιπααια]ες; εταηί 
εείλπα ροηάετα, Ἰέχις, οοἵροτα. Όιμί ετρο αιάεηί 
ἵηγεβί ἵη ε08, νων Οοπιπιμπίσ{ες ΙΠπίτοάμειηί, εέ 
αὐαόἆαπι Ἱπάϊν]άμα εἰ ρισπαπίία, αµ πεσιε ΠΠο- 
γεαπίαχ πεφιε αι]είσαηί, ροπΠε ὃ ουπι ἱρά Ῥα]α{- 
πιοάί ργοηιποϊαία Ελ]ία εΠε ἀϊςαης, σα πο [14 
«οφμα]ία ἐπίεγ [ο [ή ἐπαφμα[ία: εἲν ΔΟΝ [ηπί ὖσε 

οἱ «αφκαἰία ἠπέεγ {ε εἰ ἱπισφια]ία ἡπίεγ [2. Οποπίαπι 
γετο ἀῑσοῖε ΟµτγΠρρι», ε[ε φηῤῥίαπι γπα/115 φμοᾶ {α-- 
71ΕΗ Λ0ῃ εκεεάαἑ ΠΙΠΟΥΕΊΙ φιιαπ{αίεη, αασθτί Ὠαιά 
Ἰη]ωτία Ροίεβ, απ ἱηνίοεπι αρριοαία εα «ΟοΠΡΓΙ- 
αηΏι. ἸΝαπι { οοπστυωηέ, φμοπιοάο αἱέεγυπα αἰτετο 
επίε πια]αςὲ { ποΏ σοηρτυαηΐ, αἱ ποπ οροτεεδίε 
αἰίεγαπι εχοεάετε, αἰτεταπι {αρειαΓῖ ὲ ααοά { πει- 
ἔγωπι ε{ε, εἴ ποπ «οΏρτιεί μπι ππα]οτε, εἰ «οΠ- 
ρτιεί απια] ουπῃ ππα]οτε, αἰέεγαπῃ. Νεοε[ε επίπα ε{ὲ 
ἵπ (2ἱες ἀϊβιου]έαίες ἀενο]νί εο5 ααἱ Οοππππμπίδις 
που Ώαπι ΝοεΙε]ῖς. 

ΧΙ,. Ἴαπι ὶ αἀνετίαεατ 1]]αά, ΑΠΡΗΙ α-φμοφάη 
(4101: Πεφαε ππίπας ος, (ὤγβογα [ε Μβυἱεςῖ {α- 

Υοἱ, Υ. ν, Ν. π 
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ἧτιον δὲ τῶτο, “ἁπεῶς μΏν λλήλων τὰ σώµαπα, μηδοὶ δὲ ἅπεῷαι 
τῶτο δὲ ἀναγκη «ερσδέχεῶαι τοῖς μὴ Ἀπολέίπεσν ἐλάχιι µέρη σὀ- 
µατος, λλ’ αεί τι τὸ δυχομῶτος ἁπιεῶαι «φεύτερον λαμίοάνεσι, κ) μηδὲ- 
ποτε τὸ «σλάγειυ ἐπέχεινα πανοµοι. Ὁ φοιῶ αὐτοὶ µάλισι «ωεοφέ- 
βουσι τοῖς Ὁ ἀμερῶν «οοϊσαμδοις, τῶτό Ὅδι, τὸ, «. µήτε ὅλοις ὅλων 

« ἀφίὼ να, μήτε µέρεσι μεεῶν τὸ μὸ ὸ οὐχ ἀφίὼ δλλὰ κρᾷσν 
ἁ ποιν τὸ δὲ οὔχ εἶναι διωατὸν, µέρη τν αμερῶν αὖκ ἐλόντων” Πῶς 
ὅηυ σὐχ αὐτοὶ τάτῳ «ιπίῆησ, μηδὲ µέρος ἔρωτον μηδὲ «οβὂτον Ἅπο- 
λιπόιε, Ὅπ μη αἰοψαύέν κἩ πέρας τὸ σώμωπα ὅλα ὅλων, οὐ κἩ 
ὅ μέρος λέγωυσ “τὸ δὲ πέρας σῶμα, οὖχ ἐσυ.' "Αψε) πύωω σῶμα 
σώματος ἀσωμάτῳ' καὶ ἐχ ἄψεται πάλι, ἀσωμάτη μεταξὺ ὄντο. Εἰ 

δὲ ἄψε), κο πορῄσἁ τε καὶ πέσε) τὰ ἀσωμάτῳ τὸ σῶμα. ποιόν λή 
τπ καὶ πάαεν Απ Ῥλλήλων καὶ ἅπιεῷ-αι τὸ σώματα σέφυκο. Εί δὲ 

αφίὼ ἴαει τὰ ἀσωμάτῳ τὸ σῶμα, καὶ σιυαφἰὼ ἕξει καὶ κρᾶσν κο 
συµφνίαν. Ἔτι 9 ὂν ταῖς σιωαφαῖς καὶ κράσεσν ἃ μεν ἀναγκαῖον, 
ἢ μὴ µἆρεν, 2λ’ ἐράρφαι τὸ “πέρατα Ἱ σωµάπων ἑχάτερον ὃ παρὰ 
τὼ ἐννοιάν Ὅ. «Φφθορῶς μὸ 39 ἀσωμάπων καὶ λυέσὲο Φὐδὲ αὐτοὶ 
κἀταλείπεσ' κρᾶσις δὲ καὶ σιωαφὴ σωμάτων ἰδίοις χρωμλῥων ποέροσιν 

. αλλ’ ἀεί τι] 8]ο ροβα]απίε {επίεηεῖα {οππρβπιας. Όπωπες Ηδη, ἀλλὼ εἴτι, ΄ 
«τὸ προάγεν] Εαάεπι ἆᾗς «απ Ἆος ἀεάϊπιως, εἴ ΡΓΟΧΙΠΙΕ παυοµένος. Όπιπες Πδῖ τὸς προάγειν----πανομένες. 
. ὅλοις ὅλων] ὅλοι αἀάϊίπτη εκ Β. Ε.. : 
«Ὅτι μὸ Ἀοψαύεω] Ἱερεπάππῃ, Ὅτι νὴ Δία ψαύειν κατὰ πέρας τὰ σώματα, οὐχ, ἕλα ὅλων, Οδὲ κ µέρος λέγησε, 

Εείροπ/ο εβ αἆ ΙπίεττοραίΙοπεπ1, Τίεπι νετ, 
. πείσεται] 8ἱς Ε, Όπιπες α), {εαιεπ{ῖ «ΙΤΟΓΕ, πήσεται. 

Οδ Ὁ 

|.) 

6ετε φάση, [εά πίβο {απσεγε. 1ά αιίεπι Ππο- 10η ἐθία α ἠΐΐ5ι Πέφμε ῥαγίος α ῥαγάδης, εχίτε- 
εεΠε Ἠαδεπί αἀπαίίτετε ἴ, ααἱ ποη τεΠπααωηί πηῖ- 
πίπιας οοτροΓίς Ρρατίες, {εὰ {επιρετ αἰιφίά ρτῖως 
εο αιοά (ρησετε νἰάετατ {απααπί, ἵάαμε υ]έετίας 
Ρτοάµςετε πµπαιαπι ἀεπημπτ. Οιοά εἴρο πιαχί- 
πιο Ἡ Ἱπάϊγίάπογαπα «οΓροΓώπα ραίτοπί οὐ]ἱείωηί, 
πος εἴε: Άίεφιιε {οίές αά ἐοία ε[]ε {αξιη, πεφμε ῥατ- 
{δις αά ῥαγ{ες: α ῥΥΙΟΥΕ ΕΠΗ ΥΑΗΟΠΕ ΟΠ ἑάγῤη /εά 
εὐΩΙΧΗΙΟΠΕΤΙ [πο : βο/2ογίσγεπι ΓαΜἱΟπεΠΙ ΟΠΗ. 
7εβκρπατε παίΗγ ΕΤΗ, πες [εγὶ ῥο[]ε, επι ἡπάί- 
νιάµα μίας ᾖαδεαπέ ῥαγίε. Ατ αιοπιοάο ΠΟΠ 
{ρῃ ἵπ Ῥος Πρίαπι Ιποίάμης, π]]απι εχέΓεππαπα αυῖ 
ΡΙίπιαπα ρατίεπι τεΙπφιεητες ὃ «θηία πήγαν ἵπ- 
απίαπξ, εογβογα {ά1ρµπίγ α [ὲ ἐπυίεεπῃ εκέγεπµ(αίε; 

75 υεγο εὐγβις ΠΟΠ εβ. Ἐπρο οοτρι5 ΙΠΟΟΓΡΟ- 
τθο ἴλησεί οοἴρΗ5; τιτίαπιᾳµε ΠΏοῦ ἴωησεί Ιπίετ-- 
γεπἰεηίε Ιπίετ Πρία ΙΠΟΟΓΡΟΤΕΟ, ϱἱ {αηρεί, ασε 
4µοσιε αἰαιίά, εί ραξίείιΓ ΙΠΟΟΓΡΟΓΕΟ «οἴρι5; εί 
επίπι εα «οτροζαπι ΠπαίµΓα, αί οοπίαέτα Ἱπγίσεπι 
αραπί ας ρατἱαηίιτ, Ὁιοά { έχαπι «ο{ρυς ΙΠπςοΓ- 
Ροτεο Ἰαδείῖ, εοπίαξχαπι 4αοσαμε Ἰαδεβίε, εί «οπι- 
πΙΙΧΕΙΟΠΕΠΙ, εἰ οοαέίοπεπι. Ευωτίας επίπα ἵῃ «ο8- 
Πειοπίδις εἰ «οπιπαἰχεϊοπίδυς, ααξ πιαπεβραπίέ αυ 
πο πηαπευυπί εχίτεπαϊεαίες «ΟΓΡΟΓΙΠ1, {εὰ ρετῖ-- 
Ῥαηές «πογαπ µέταπιααε οοπίτα ἸΝοιϊίαπι εἴε, 
Ιπεετίέας πἰπαίταπι εἰ οτεὰς ἱΠποοΓροΓεοζαπα πε {ρίι 
αμἱάραι οοποςεάυπί. «Οοπιπιϊχ[ο εί «ολο οοἵ- 

1οβί 
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οὐκ ἂν λοιτοὶ τὸ » σερ, δρέζει καὶ ἴσησι τὼ τῷ σώματος. φύσιν 

αἱ δὲ κροσές, εἰ μὴ μερῶν αξὰ μερη Φρα εσάς εἰδν λλήλοις, ὅλα τὸ 
φνάμῆρα, συγχέηση, ὥασερ ἅτοι λέγεσι, Φφδορᾷς Ἀποληπ]έον ερόίτων 

| ὂν ταῖς µίξεσιν, εἶτι ωέσές ὂν ταῖς αἱακάσια ταῦτα δὲ Θὐδεις ἂν 
| ῥᾳδίως νοήσέεν. ᾽Αλλὰ μἱὼ καθ’ ὃ γε ἄπεται τὰ σωµοτα Ἀλλήλων, κγ 

τῶτο κοὶ πιέζε) καὶ Φλίεεται καὶ σιωτείεται ὑπ λλήλων ασώματον 
δὲ αῦπι πάλεν Ἡ ποιν, οὐ δωατὸν, δλ. Θὐδὲ |ανοητέον ὅοι τοῦτο 

Ἡ δὲ βιάζοται νοᾶν ἡμᾶς. Εἰ 3ὸ ἡ σφαρα τὰ ὀπιπέδωυ κ σημδον 

:ἁπιεταω, δῆλον ὅτι καὶ σύρεται χατὰ σημεῖον αἱ τῇ οπιπέδωυ" κἂν ᾗ 
µίλτῳ τὺ οὀιφάνειαν αἀληλιμμλύη, µιλπνίω ὀνομόρξεί) τῷ οιπέδω 
2ραμμἰώ πεπυεωμΆψη πυρώσ τὸ ὀππεδω. ᾿Ασώματον δὲ χρώζεῶ, 
κοὶ ἀσωμάτω πσυροῦῶ-αι σῶμα, «ὑδὰ Ἡ ἔννοιάν ὅου. Αν δὲ δὶ χερα- 
µέαν ἢ κρυσαλλήίω σφαῖραν εἰς «/χππεδον Φερομλῥίω λίθιυον αφ ὕψες 
υοήσωμὴρ, ἄλογον εἰ μὴ πομώμὴ. πληγῆς «θὺς ἀνήτυπον λνομδης: 
τοπωτερον 3 τὸ σεωωτθαβίιβαι ολ πέρα κο) σημεῖον ἀσώματον ὤθοσ- 
πεσῦσαν. Ὥςε «πάντη τὰς περὶ τά ἀσωμάτων καὶ σωµάπων αὐτοῖς 

ο πιράήεῶται «φθθλήψεις, μᾶλλον δὲ αν Φολλὰ Ἡ ἀδωατων 
αροπ)εμὸν µ6. 

µα. Παρὼ τὶὼ ἐνοιάν ὅδι, χρόνον εἶναι οσον ἂ παεωχημλύο, 

Λ. 4. ὠλήλως, δα] Τρειάωπι, ἀλλόλονς, ἀλλ’ ὅλα. 
Ἀ.. 4. ἀποληπ]έον] Ιππππο, ἀπολειπ]έον. 
Α., 8. Ἀ]ονοητέον ἐπί τοῦτο] δὶο Ε. αἀ{επ[ϊεπίε Β. ἵπ ἐσί. γυἱρο, Ἀ[ανοητέον τούτω. 

πο ο να πμ 
νο πάσα, 

Ροταπῃ {αἱ οοπεπέοταπι εχιτεπιϊταείθις Πετῖ πο- 
αμ. ΊΝαπι τεπίπις ἀεβηίς ες οοπ(ἶτωῖε «οτρο- 
τς παίυταπα: «οπιπηϊχεῖο, αυπι που Πε ρατεῖαπι 
Ίαχία Ρατῖες αρροῄτίο, {εά τοία οοπβιπάαέ «ΟΓροΓα 
ους πηίοεπέυτ, Πουξ Βἱ ἀῑουπε; ἱητετίεις εχίτο- 
πϊζαζαπα 1π πηϊχείοηε Ρροπεπά!ϊ βωης, ἵπ ἀῑβιάϊιο οἵ- 
15. Ἠας νετο πεπιο ΕΑεῖ]ε απίπιο οοπεερετῖτ. 
Ἐπίπινετο ᾳπο «οΓροτα Ιηγίσεπι ἔληρυπέιτ, εοάεπι 
ετίαπι ρτεπιυπέυτ, οο]ΠΙάμπτυς, εξ οοπίεταπειτ ἵη- 
νίοεπι. Ἠος αμῖεπι 3ῦ ἵποοτροτεο Πετί ΠΟΏ Ρο- 
τε, πεφιε αἆεο οορί(ατῖ. ΄ Βεὰ Ἆος εξ, αιοἀ, πος 
πε ἱπεοἱήραπους,, γΊπι ποδίς Ιπτεπίαπε. Αταιί, { 
β]οῦις ρ]αηυπι {η ρυπέχο (απρίε, αὔαιε ρυηπέϊο 
είῖαπι νο]νείωτ Ρετ ρἱαηυπι: εἲ { πϊπίο ἱπάμάχα 

Πε [αρεγβςείε», παϊπίαταπα ἵπ {αρεγβεῖε ρίαπα ἵπι- 
"Ρήπιει ἥπεαπα; Π «αΠπάεπς, υτεί Ρ]αηυπι. («είε- 
ταπῃ ΙΠΟΟΓΡΟΓΕΟ οοἶ]ογατί ααί τί «οτρυ5, εἰ οΟΠ- 
ἵτα Ὁοπιππαπεπ Νοείαιι. Ομοὰ { οτγβα παπι 
αυί Πσ]ίπαπι {ρΏαταπα ἱπιασίπεππιτ αὓ αἶτο ἵπ ρἱα- 
ηιπα Ἱαρίάειπι ἀείεττί; αὐίατάμπι ἀῑδία εβ εαπι 
ΠΟΠ οοπ{ταέτατη Ἱτῖς θα ἱ ἰπ {ο]άαιπ ει ἁαταπα ἵπι- 
Ρλέϊατα : αὐίατάϊας αυἴεπι, εοπ{ῖηςί εαπῃ εχίγεπη]- 
{αϊε εἴ Ριπέϊσ | ΙΠΟΟΓΡΟΤΕΟ ἱπεἰάεηίεπι. Τρία απ- 
ἀίαπε εοταπι ἆε ἱποοτροτεῖ εί «οτροτίδις ρΓα- 
{απιίοπες (ωτραπέεας, αμῖ ροξίις «ο]απέας, «υπ 
πιυ]ολ 15 αηπεέϊταπί Ἱπιροβαδί]α. 

ΧΙΙ. Οοπίτατίαπι εξ Οοπαπιπί Νοβεία, Γεπι- 
Ρας ε[ο {Εαώτιτῃ αἳ ρτατεΓίαπι, ῥρτα/εῃς ἔεπηρις 

Ν η ἆ 
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ὀνεσῶτι ὃ μὴ εἶναι χρόνον, λλὰ το μῥ ἄθτι κοὶ τὸ Φρφίω ὑφεσίαι, 
τὸ δὲ νι ὅλως μηδὲν εἶναι. Καὶ μἱὼ τᾶτο συµθαίει τοῖς Στωϊκοῖς 
ἐλάχισυν χρόνον μὴ Ἀπολείπεσι, μηδὲ τὸ Νιῶ ἀμερὲς εἶναι ϱἡλομδῤοις, 
δλλ᾽ ὅ, π ἄν τς ὡς ἐνεσὼς οἵ) λαρὼν Ἀ]ονοβθαι, τότε τὸ Ὦ µέλλον, 
τὸ δὲ σαρωχημλύο εἶναι Φασιασν ὧφε μην κατὰ τὸ νωῦ ὑπομλνεν 
μηδὲ λέίπεῷ-αι µόρκον χρβόνα παρόντος, ἂν, ὃς λέγε) παρξνω, πότε τὼ 
μὸρ εἰς το μέλλοντα, τὸ οἳ εἰς τὰ παρῳχημόνα. αανέμητο- Δυον ὅω Ὁ 

συμβαίνει Ὀαέτερον ᾿Ἡ τὸ ἱῶ χρόνος, κοὶ ἔσαι χρόνος, τλενδ,, ἀναιρέν 
τὸ, ζὰἳ χρόνος ᾿Ἡ ὕδι χρόνος ὀνεσηκὼς, οὗ τὸ μΏὸ ὀνεισήκει, τὸ δὲ ὁν-- 

/ λ « ου ε . 

σήσε) καὶ λέγὼ ὅτ τῷ πάρχοντος τὸ μῥ µέλλον δδὶ, τὸ δὲ παρωχη- 
/ λ ε. κ 6 φ ω 3 

μῥον κο τὸ Νιῶ, τὸ μῤ «Φθότερον, τὸ δὲ ὕσερον ὧσε νιῷ εἶναι τὸ 
δέ ο λ ν) / ω͵ ) 2/ Ν εν .Ν ον λ µηδέπω ναῶ, καὶ τὸ µηκέτι νιῶ οὔχ ἔπ 9 νι τὸ παρῳχημβῥον, καὶ 

Θὐδέπω νιῦ τὸ µέλλον Ἄ. δλαιροῦσι λέγὼ αὐτοῖς, ὅτι κοὶ τὸ καὶ τᾶ 
Φωτὸς τὸ μὲν πσέρυσ, τὸ δὲ εἰς νέωτα καὶ τᾶ ὤμα τὸ μὲν «φεότερον, 

λ ο » Ν Β / ου ͵ ο 

τὸ δὲ ὕθερο. Οὐ)ὲν }ὸ «πιεικέρα τάτων κυκῶσι, ζωυτὰ ποιομῦτες τὸ Ἐ 
λ »/ Ν ο ο” ΄ 9 

µηδέπω καὶ τὸ ἤδη καὶ τὸ µηχέτ, κὶ τὸ νωῷῦ ὃ τὸ μὴ νιῶῷ' οἱ δὲ ἄλλοι 
κ » λ » ο ε ο ο» 

Λώήες ἄνδρωποι καὶ τὸ ὥρτι κοὶ τὸ μΏ) μικρὸν, ὧς ἕτερα τὸ νιῶ µόθµα, 
λ λ λ τὶ Ν ω λ δὲ ου ν / λ ου λ / καὶ τὸ μὲν μὲ τὸ νιὺ, τὸ δὲ «θὺ τὸ νωὺ τλεντα| καὶ νοῦσ καὶ νοµέί- 

. οὔκ, ἔσι] Ἐοτίε οὔνέτι. : 

ν μέλλον Ἐ Α]αιροῦσε] Ῥτοδαδι]]{ετ Πτα {αρρ]εί Απιϊοῖ. μέλλον. Ανάγκη οὖν οὕτω λ]οιροῦσι----. 
. καὶ τὸ Ἐ καὶ τοῦ φωτὸς τὸ μὲν πέρυσι] Βοτίε Ἱία εχρ]επάτ ἀείεξχας: καὶ τοῦ σήμερον τὸ ᾖὲ ἐχδὲς, τὸ δ) αὔριον' 

καὶ τοῦ τῆτες τὸ μὲν πέρυσι. 
. ταυτὰ ποιοῦντες] Οοττεζοπῖ9 ρατίεπι ρταὈυ]ί Ἐ,, ταῦτα ποιοῦντος. Ὑμ]σο, ταῦτα πονοῦντες. απ ους 

Μα σα Ον 

.) 

ποπ εῇε; {εᾷ, ααοά πιοάο εί πμρετ {αῑς, τὰ {αἱ- 
Πῄετε; αιοά πωπς ε{ε, ρτοτία5 πΙΒῖ] εῄε, Αίαιί 
οεοῖοῖς αοοϊἀῖε αί {ς Ώαειαπε, ἆππι ΙΙ Μεηή-- 
Λας περαπε, πεφιε Ἆ]ωπε ἐπαιυἱάμαῃ ε[[ε οοπεεάιηί : 
ρά φωώφιά μὲ ῥγκ[ζης Γῶπεγε αἰφις ῥμδεί {ε εἰ 
ἐπέε]ίσεγεν εἶ ης ῥαγέεπι ῥγαεγΠαπη, ῥατίεη ΠΠπάνγαπι 
ε[ε ἀϊςιητ : Αολφμής Αν κφες αμέ ΠΠΩΠΕΥέ ῥαγί{-- 
εαν ῥγσ[επέέσν Φιιάπάο επι αεί ἀἰοιίω, αἰίεγα 
βαν εἶας ἐπ ῥγσίεγίέεση, αἰέεγα {πι Γωήμγσα «ἡ/γίδι- 
ἔγ. Έπρο ἆε ἆμοΌις αἰέεταπα ἄξ: μέ αιέ Ροβίο 
ἵεππρυς ΠΗ[Πε εί {εππρυς ἔοτε, περεπηις εΠε ἔεπιρυς; 
αυί ἵεπιρις Ρισ{εης Πτ, ομ]ας Ρατς Ίαπι Ιπβήτετίε, 
Ρατφ Ιηήίεωτα 5; ν βρω εἶας αιοά Ίαπι εἴε 

ἳ 
αἰιιά {οτε, αἰϊιά Ίαπα ρτατετ]αρίαπα ε[ς; εἰ ζωης, ᾱἷ-. 
γίάϊ η ργίηςας Ρροβετίας: αξ Αιπε Πτ ααοά ποπάπα 
εβ, εἴ αιοά ποπ αάμις εἴε: ποῃ επίπα εξ Άίωπε ἰὰ 
αιοά ρταέετῖῖε, εἰ ποπάαπι ε[ε Λίωπε 1ὰ αιοά {αξα- 
τυπῃ {{. Έτρο πεσεῄ[ε εβ Ίτα ἀῑγιάεπείδυς ἀἰοετεἴρῃς 
απηϊ ἆμας εἶΤε ρατίε», αμθτυπα αἰίετα {ΐ απΏὶ αΠ{ς-- 
οεἀεπίί5, αἰίεγα {εαμεηᾶ5; εί οοζαπα αα: {Ππι] {απέ, 
αἰεεταπα ρεῖα», αἰτεταπι ροβεγίας. ΤΝ ί]ο επῖπα {ο- 
Ἱεγαδ]]ίοτες {απε εαἀεπα βαοϊεηέες Πξ]ορς, Δοπάώση 
παπι, Λίο απηῤίίμε, Άωπε, ΛοἨ Νωπο. Ἑεμλααί οἵι- 
πες Ἱοπαίπες 4μάρ ει Ῥαμίο ῥο/, υὲε ἀῑνειίας α 
Ά]ωπε {επιροτίῖ Ρατίες, «μαγωπι αἰέεταπι Λίωπε {6-- 
αμαές, αἰίεταπα ριαοεάας, {εαεαυπέ, αίαιε Ιπίς]]]- 

να, 
“ὄνμακ 

ΜΟΝ ων ων νο ο μμυμμων νο πο πο.  ἶΤὍ τἊἍ 

ο ο 
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χρόνε, πῶν δὲ µόθιον χρένα τοιᾷτον οἷον 
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ἕαα. Τάτων ᾿Αρχέδιμος Ὦ δρχίώ τινα καὶ συμξολἰὸ )) λέων, τῇ 

πἱαρωχημδῥε καὶ τὸ οιφερομῆῤε τὸ νιῶ, λέληλεν αὐτὸν, ὡς ἐοικε, τὸν 

σἰάνπι χρόνον αναιρῶν. Ἐὶ ολ) τὸ νιῶ οὐ χρόνος δαν, λλλὰ “πέρας 
τὸ νι ὅου, θὔδὶν Φανεται 

µέρος ἔχων ὁ σύμπας χρόνος, ὸλλὰ εἰς «έρωτα ΦιόλΕ καὶ συμθολὰς ὁὶ 
ὁρμὰς οναλυόμῆμθ”, Χρύσπππος δὲ βῥελόμνθ” Φιλοτεχνᾶν «ἴθὶ πὼ 

διωίρεσιυ, ὂν μῦρ τῷ Περὶ τᾷ Κενά «ὁ ἄλλοις πὰ, “τὸ μδὺ παρῳχημδῥον 

«τῇ χρόνα κὶ τὸ μέλλον ἐχ ὑπάρχεῳ δλλ ὑφεσηκένω, Φπᾶ, “µόνον δὲ 

«πγάρχειυ τὸ ὀνεσηχός ἐν δὲ τὰ τοίτῳ Ο τετάρῳ ὃ πέμπω Περὶ 

τ΄ Μεεῶν, πὃησα “τῷ ὀνεσηχότος χρόνα τὸ μζῥ, μέλλον τρ, τὸ δὲ, παρε- 

ληλωδος Ὥσε συμβαίνει τὸ ὑπώρχον ὠπα) τὰ χρόνε διαιεὲν εἰς τὰ μὴ 

ὑσγάρχοντα τὰ ὑπσάρχοντος, μᾶλλον δὲ ὅλως τᾶ χρόνη μηδὲν Ἀπολιπᾶν 
ὑπάρχον, εἰ τὸ ὀμεσηκὸς Φὐδὲν ἔχει µέρος ὃ μὴ μέλλον ὅὰὶν ἢ αρω- 

χημόῥῳ. 
µβ. Ἡ μῥ ὦω τὰ χρόν νόησης αὐτοῖ, οἷον ὕδωτος «Ὀθίδραξις, 

ὅσω μᾶλλον πιέζεται Ἀ]4ῤῥέουτος ὢ Φιολιφαίνοντος τὰ δὲ Ἡν «ςόξεων 
καὶ κωήσεων, τι πᾶσαν ἔχει σύγηωσν τῆς ὀναργείας. ᾿Ανάγκη }ὸ, εἰ τὰ 
Νῦν τὸ ὮΏ εἰς τὸ παρῳχημδύον, τὸ Ὢ εἰς τὸ µέλλον διαιρᾶζ), κὶ ἅ κιυημλῤα 

Ε. ο. ἀρχάν] Απζρμών, ῖ πποχ 2 

Ε. /. ἔνε-πκός] Τια Β. Ε. γ]ρο, ἐνερός, 

Α. 7. ἔναργείας] Ἠοςο Φίερη. ἀθάῑῖ εκ Ι,εοπῖο. εἲ ΒεΠοίε, πες ἀῑΠεπιινπί Β. Ἐ. Νες ἴαπιεη {ρετπεηπάμπι Α]ά, 
Βαΐ, Χγ]. ἐνεργείας, ε ᾿ - 

΄ 

δωπέ. Αιε]λεάεπιι νετο ρεϊπεϊρίιπα αιοάάαπι σέ 
εορωίαπῃ ρτα{ετ]αρί Πππιπεηείίηιο ε[ο Ά]ωπε Ἱ]]αά 
Παίαεης» Ἱπιργαάεῃς, τέ αρρατεῖ, υπίνετβαπα ἔθπῃ- 
Ρις {Ηβυ11ε.. Ομίρρε { Λίμπο πο εβὲ ἔεπιρυς. {εά 
τεγπηῖπις {επιροτῖ5, οπιηϊς απίεπ Ρρογεῖο ζεπιροσίς 
6 εί, αια]ε Πρίαπι Άηπε; νἰάείατ υΠῖνογβιπα 
{επαρυς πι]]απι Παβίέαταπη ραΓίοπη, {εὰ οπιΠίπο ἴῃ 
{εγπαῖΏΟΒ, «ορµ]ας 4ο πιοπιεηία, ἀῑ[ο]ιευπι Ἱσὶ. Αε 
ΟµτγΗρρυς ατΠεϊοΠοτεπι ουρίεης ἀῑνίποπεπα ἵπ- 
Β]εμετε, Ἅλνον Ώε παπί, ες αἰῖς ααἱδι/{όαπη, ῥγς- 
«εεγήίιση εἰ Γμήνγτα ἔραβις πο [ιὐῤῤῥεγε, /εά [ύᾖή- 
1ῇε αἷες [οωση ῥγ/επς [ὐῤβεγε: ἵπ τετεῖο, αωατίο, 
εί αω]πίο Ώς Ῥατερις ἠῦτο άεπι ῥγ/[πὴς {ρηη- 

βογὲς αἷε αὐγογανι ῥαγίο ῥγσήογίίανι ε[]ο, αργα 
Γιέκγαι. ἵτα ΠΕ, πὲ (εππρις {αΡββΐεπς ἀῑν]άαί ἵπ 
ποῦ {αρ{ήεεητες Ρρατίε»; πἰλί]αιε εἶ αιοά {αδή-- 
Ώπε, αίαιε αἆεο εεππροτῖ, τε]παυαί (αρ ήεης; { 
αιἰάεπι ρια{επείς π]]α ε[ ρα πΗι Εαθάταπα εξ 
ΡΓατετίζαπῃ. 

ΧΙ,Π. Έτρο ἔεπιρις ία «οπΠἀεταπε 1, αξ ααὶ 
2αιαπι απιρ]εξί νοἱωπε, αμαπίο πιασί Ῥρτεπιαπί, 
{αηίο ππασίς {αδτετ]αδεηίετι. Ό μα: αυἴεπι αἆ αάτῖο-- 
πες εί πιοξας ρετείπεηῖ, (α]ία {πε ως οπιπῖριας 
πιοάϊς εγἰἀεητῖαπι οοη{απάαητ. ΊἈΝαπι πεοεῄε εβ, 
{π Άίωπε ἵπ ργατετίταπι εί Παέαταπι ἀῑνιάϊεας, 1ά 
αιοά ππογείως ημπς, ραγίίπι πιοίµτῃ ες; ρατίίηι 
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Χν τὸ νι, τὸ Ὦ κειν]ῶα/, τὸ δὲ κωήσῶς, «έρως ὃ κωήσιως ἀνηεϊῶα) 
καὶ δεχἰὼ, μηδεὸς ἔργα «ΦἝῶτον γεγοένω, μηδὲ ἔφατον ἔσεῶαι μηδὲν, ν 
τὰ χρόνῳ το «φθάξεων σιωθιανεµομΆῥων. Ὡς 19 τᾶ ὀνεῶτος χρόνη 
τὸ μζῥ παρωχἹῶ αι, τὸ δὲ µέλλεω λέγεσν, ὅτω τᾶ φβατ]ομῤη τὸ μὲν 
φεπρώχθαμ τὸ δὲ «φραχθἠσεῶι. Πότε τοίιω ἔαγεν Ὀρχίω, “ούτε 
ο ἕξει τελόυτὶὼ, τὸ Ὄρικῶν, τὸ γράφευ, τὸ βαδίζει: εἰ πῶς μὲν ὁ - 

δρισῶν ἠράσησε καὶ εισήσά, πῶς δὲ ὁ βαδίζων ἔοαίδιζε ὃ βαδᾶτα. Τὸ 
δὲ δεινών, Φαὰ, δεβότατον, εἰ τῷ ζῶντ τὸ ἐζηχέναι καὶ ζήσεῷ-αι συµθέ- 
6ηκεν, οὔτε Ἀρχίω ἔαγεν τὸ ζῆν, ἔτε ἕξει πέρας ὸδλλ. ἔχασος ἡμμ, ὡς 
/ / ό. / ὧν / ὴ / .- ον 
έιχε, γέγονε μὴ ὀρζάμΏμος τᾶ ἕν, ὁ τεθνήξε’) μὴ παυσόµΏμος. Εἰ }ὸ 

ελεν δν έαατον µέρος, δλ αεί τι τὰ ζῶντ τῷ παρόντος εἰς τὸ μέλλον ο 

αρίεαν, Θὔδέποτε γίνε) Ψεῦδος τὸ ζήσεῶται Σωκεάτη, ὁσώκις αἰλη)ὲς 
τὸ ζῃ Σωκράτης, ο) τοσοῦτον Ψψεῦδος τὸ τέ»νηκε Σωκεάτης' ὧρε εἰ τὸ 
ζήσεται Σωκράτης ἀληθές σι ὂν ἀπείροις χρόνα µέρη, ὃν θὐδενὶ 

/ / ἡ / / . λ 2/ / / / Ἆ 

χβόνΕ µερει τὸ τέννηκε Σωκρατης ἄλη»ες εδαι. Καΐτι πι εραις ἂν 

έρηυ λῥοιτο:, σΏ δὲ λήξε τὸ «φθωτ]όμλμο, ἂν ὁσάκις ἀληθέο ὅδι 
Ν / ή » μα) λ αμ / / τὸ «φθάτ]ετωι, τοσαυτάχις αληθὲς ᾖ καὶ τὸ «θαχθήσεται; Ψόύσε- 

ἴται 9λῥ ὁ λέγων “σέρας τὰ ράφοντος χο Ἀ[6λεομένου Ἠλάπωνθ”, 

6.1. ἀλλ᾽ αεί τι] 8ἱο εἰ Ἁγ]. νετιεπἆο οοττεχῖῖ. Ὑπΐσο οπιπες ἨΌσί ἀλλ᾽ εὔτι. 
Ο. 2. ὠληθὲς τὸ] Ιπίεγ Ίαβ ἆμας νους» Ίαουπα εβ ἵπ Ἠρήῖς, εχοερίο Χγ]. απεπι {εομᾶ {αππα8. Ἆες ἀεβάετες αμἱᾶ, 

{ Ἱερας δ᾽ ἀληδὲς τὸ----. 
Ο. 8. Σωκρώτης, ἐπὶ τοσοῦτον] 8ὶς Β. Ε. Ὑπ]σο, Σωκράτης, ἔφὶ, τοσοῦτον, 
Ο. 6. λήξειε] δὶς Ε. Ὑπ]ρο, λήξει. Ἁγ]. λήξει. 
ο δ, πέρας τοῦ] Ἐοτίε, πέρας εἶναι τοῦ---. Να Ροῖας περὶ τοῦ. .. 

πποζωπα ΙΤ] (εγππίπαπι νετο εἲ ργιποϊρίαπι πποεας 
{αρ]αέαπα εΠε, πίλί]αιε ρεΐπιο, πἰἉ1] πιο {αέταπα 
ἀῑεί ΡροΠε, ας ρτοἶπάε ἴεπιροτε πο ἵηπ αξτῖοπες ἁπ- 
τπίοωίο, ΠΒ] Ιπ Πὶς {οτε ρτίπιαπι αὐῖ αἱήπιαπῃ. 
Ἐτεπίπι πομε ργα/{εηεῖς (επιροτίς ραγίεπι ργατετῖ- 
ἴαπα, Ρατίεπα {αίυταιη ἀϊεαης, ας εἶας αιοά ασίέω 
Ροτίεπι αέταπι εΠε, Ρατίεπι αόχαπι Ιπὶ ἀῑεειταγ. 
Ωιαπάο ετσο οαρετιΠί, αωαπάο Ππίεπέατ ας, 
Ῥταπάετε, βεγίδετε, Αιπουατε; {1 αιϊομπαιε ΡΓαΗ-- 
εί, ρταη{ας Ίαπι ροτεῖπι εβ, ρατεῖπι ρταπἀεδίς, εἴ 
οπιηῖς αη]αης, ρατείπα αποδ]ανίε, ραγείπα αππΌι- 
Ιαδίε} Έτ {εεαπάωπα ρτονειρίαπα, ρτανίυπῃ εἰ ρτα- 
γΙππαιαπι, αωοάἀ, { ἶ5 ααἲ γἰνίε, ν]χῖε εεῖαπι εί ν- 

γε, νΙία πεαιε Ιπ]εαπι Ἠαδεί πεαιε Ππεπι; {εά 
ααῑ]δεί ποβταπι, αξ αρρατεῖ, εί παξας εβ πι]]ο 
γῖνεπάϊ {λέτο Ιπίείο, εί πιοτϊεέαΓ γίνετε ποπ ἀε[- 
πεης. ΊΝαπι { ηυ]]α εβ ρατς αἱείπια, {εά ρτα{επεί 
{επιρετ αἰαα]ά Ιπ Εαέαγαπα τεβαες παπαυαπι {α]- 
{πι Ἠος ετίε /Τνεί δοεγαίέες, ααλπιάϊα γεταπι ετῖε 
7ευέ δοεγαίο. Ἑα]ίαπι Ἱσαιε {επιρετ επῖε ος 
Δον ης ϱ/} δοεγαίεν. Ῥτοϊπάς { Ώος }1ωεί δοεγα- 
{ες νεταπα ετῖε ρε ἱπβηϊίαν {επιροτί5 ε5: ἵη 
ηυ]]α τεπιροτῖς ρατίε γετυπι επῖε Ίος ζ42γέκης εί! 
δοεγαέεν. Α: επίπι ααἲς επς αθίοπαπι Πηῖς ὃ αὐλῃ-. 
4ο ἀε[πεί ασί αἰαιίά, { αιοξῖες γετε ἀῑείεατ αᾖ- 
ζμμἱά ασέ, τοῖῖες εεῖαπι γεταπι ε{ὲ αέζμηι ἐγ1ξ Μεῃ- 
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Ὁ ὅτι παύσετα ποτε Πλάτων Ἀ]άλεγόμλρος, εἰ µηδέποτε ψεῦδός ζὸι τὸ 

α[6λεχθήσε), «θὶ τὰ αἱθλεγομβμα, καὶ τὸ γράψει, αἲξὶ τὰ γράφοντος. 
Ἔπ πούω τὸᾶ λυομθῤε µέρος Φόδὲν ὅοιν ὅπρ αχ τοι γεγονός ὅι ἢ 
Φλυησόμημον, κοὶ παρεληλυδὺς ἢ μέλλον γεγονότος δὲ κοὶ γε)νημδύε καὶ 
παρωχημλῤε κ) μέλλοντος αἰδ)ησις Οὔχ. ἔσιω Θὐδενὸς ων αἱπλῶς αιῶ-ησίς 

ὅου. Οὔτε 9ὸ ὁρῶμημ τὸ παρῳχημλῥον Ἡ τὸ µέλλον, ἔτε ἀκόομὸρμ, ἔτε 
ἄλλίω πνὼ λαμεάνομλρ αἰῶησιν τἩό γεγωότων ἢ ωησομῥων ἐσ ἂν 
παεῇ πι, αἰθητόν δη, εἰ τᾶ παρόντος αὲὶ τὸ Ὦ μέλλει, τὸ δὲ παρῴχηχε, 
καὶ τὸ μὸ γεγονός ὅσι, τὸ δὲ λυησόμῆμον. | 

ς  μγ. Κα μίω αὐτί γε αέτλια ποιῖν τὸν ᾿Ἐπίκερον λέγασι, καὶ 
βιάζεῷ-αι πὸς ὀννοίας, ἰσταχῶς τὸ σώματα κινοκῦτα, κοὶ μηδὲν Ὢπο- 
λείποντα μηδενὸς ταχύτερον. Τολλῳ δὲ τότη αἑλλιώτερόν ὅδι κ μᾶλλον 
αἀπήρτηται Ὁἵν ὀννοιῶν, τὸ μηδὲν Ιπσὸ μηδεὸς «θασφταλαμθάνεῷ αι, 

μησ εἰ χελώνίω, τὸ τᾶ λόγω, Φαν, 
---. µετπισε διώκοι 

᾽Αδιάσου [αχὺς ἵππος . 

᾿Ανάγκη δὲ τῶτο συµδαίνειν τό Ὦ κινβµένων Ὁ τὸ «θότερον καὶ τὸ 
./ ολ / Δ / ᾽ / η ω Φ 

ὕφερον, τό  α/α σημάτων ἃ δεξίασν, εἰς ἄπειρον ὀντων μεριςῶν, ὥασερ 

οἰξιῆσν Ότο, Εὶ 3ὸ Ἐ πλέθρῳ µόνον ἡ χελώνη τὸν ἵππον, οἱ τῶτο ἵὮ, εἰο 
τα ἅπειρον τέµνοντες, ἑχάτερα δὲ κωοιῶτες κ΄ τὸ «φεότερον καὶ τὸ ὕσερον, 

αν ημας ψ 

Ε. το. Εἰ γὰρ”. πλένρω] Ππ{ετροπεπάσπα φδαίΐη, αἱ γετίεταπί Απιϊος. εἰ ΧγΙ. 

εεεατ πΙπιίγαπα αιῖ ἆε Ῥ]αΐοπε (οτῖθεπεε ας ἀῑΠε- 
τεηίε ἀῑεῖς, ο αἰφμαπάο Ῥλαίο [εγίδετε ας ἆἱ[[ε-- 
εγε; { ἂε ἁλπετεηίε παΠαΙαπι {αίο ἀῑσίταχ [0γε μὲ 
ἀῑ[εγαι, εἲ [εγέβέωγηι ε[[ε ἂε (οτίῬεπίε. Ῥταίετεα 
ἀυίεπα εἶας αιοά Πε πι]] ρα ετῖε, (α: πο Ίάπη 
αυέ {αετιί ααέ ἔατυτα Ώς, Ὥος εβ αμέ ργατετίζα αυ{ 
γεηίυτα. Οείεταπι ργατεγίζογαπι εί {αέατογµπα 
πι]]α ε[ε {επΠο, Ργοῖπάε πΙἩΙ] οπιηῖπο {εηείεέγ. 
Ομοάἆ επίπα ρα τετῖῖς αιί {αζατωπῃ ε{, πεφε γἱἀε- 
ως, πεαυε αἶϊο υἱ]ο ρετεϊρίεις {επία: αωοά ρᾶ- 
{εης εί, Ιεἶάεπι νιάετῖ ποη ροίεί, ουνα {{ ἁῑγίίαπι 
ἵη ργα{ετίζαπα εί Εαζαταπῃ. 
ΤΠΙ. ]απι νετο Ιρῇ ρταν]τετ αοοιήαπέ Ἐρίοι- 

ταπι, γἱο]ατίαιε αὉ εο Ὁοπππιμπες αἶμηε ἸΜοεῖείας, 

αιοά ααμαίεπα «οτροσίδις πποέαπι ἐτίδιαέ, πα Ἱαπῃ- 
αυε αἶτετο «ε]ετίας Παδετί Ππαι. Αἰηαὶ πια]ζο Ώος 
εί ρε]ι5, Ἰοηρίμίαιε α Οοπιπιυπίδις τεσεάΙ{ Νο 
απῑ, πυ]]απι τεπι αἰτετίας πποίαπα ροΠε αΠεαιιί ; 
πεοιε {,  ἵπ ρτογετΡίο ε[ε, εεβμάϊπεια 

οε]ετ Ἱπαρείε {άπ1πΠο 
Αάταβϊ {εξτείατ εαα5 κ 

Ε{Α αωίεπι πεοε[Πε Ἆος Πετί: οµπῃ ΓΕ ΡΓΟΠΙΟΥΕΛΗ- 
{ασς Ἱπτετνα]]α αυίεπῃ, Ρεί αμα ππονεπέυς, ἵπ ἵη- 
Πηϊζαπι {εσατῖ, ἆᾳε Ῥίοΐςοταπι ορἰπίοπε, ΡοβΊπε, 
Ναπι {Π {οἱο Ίμσετο εείζιάο 6η πι αηεοσεἆαέ, αἱ 
Ἆος ἵη Ιπβπίτα {εοαηΐ, Απιδο αμίεπι απὶπια]ία ΓαΓ1ο-- 
πε Ρτ]οτίς εί ροίζετίοτί5 πιονεηί, ηµΠαμαπη σεἶετ- 
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θόδέποτε τῷ βραδυτάτω «αἘοσώξζασι τὸ πάχιςυν, ἄεί πι αἱόσημα πο 
βεαδυτέρου «φἘολαμεάνοντος εἰς ἄπειρα σήματα µεριζοµένα. Τὸ 
σἳ, ἔκ πνος Φιάλης ἢ κώλρως, ὕδατος ὀπχβομένβ, µηδέποτε πῶν ὀκχυ- 

9 ἠσεῶς, πῶς οὐ «θὰ τὺ ἐννοιαν ὅοω; ἢ πῶς οὐχ. ἑπόμῆμον οἷς οὗτοι 
λέγωα» Τίὼ ὸ κἩ τὸ «πεότερον αγ εἰς ἄπειρον μερισῶν κίνησν θόχ 
ἂν τς νοἥσέε τὸ πᾶν Ἀ]θρόησαν' δλλ᾽ ἂεί τά µερισὺν Ὀπρολείπασα ποιήσά 
πώσων Τ, ἔκχυσιν, πᾶσαν ὃ ὀλίὼησιν πο ῥύσιν ὑγρῶ, καὶ Φορὼν φερεᾶ, κο] 

βάρες με)έμένΗ π]ῶσν ἀσιωτέλεσον. 
μὸ. Παρήμι δὲ πολλὼς ἁποπίας αὐτίν, μη «τα Ἡ ἔννοιαν ιών, 

τόμημο. Ὅ πούιω «θὶ αὐξήσως λόγος δοὶ Ὦ Ἀργαῖος ἠεώτηται 29, 
ὥς Φα Ἀρύσππος ὑπ Ἐπιωαρμου  σἳ ὂν ᾿Ακαδημία οἰομένων 
μὴ πάνυ ῥάδον μηδὲ αὐτό)εν ἔτοιμον τρ πω Ἀποράα», πολλὼ χο ηπᾶῶς 

ΧΦΤερόησον ὡς τὼς ατλλήψει ἀναιάντων πα αδὰ τὰς ὀννοίας Φυλάτ- 
τασ, »λλὰ καὶ τι αἰῶησι αςΑσθανβέφεσν. Ὁ Ὦ 29 λόγον ἁἱπλίς 

ὅὸς, καὶ τὸ λήμματα συγχωρᾶσν ἅτοι, τὰς Ὦ ὂν μέρει πάσας ἐσίας ῥὲν 
καὶ Φέρεῶ-αι, τὸ Ὁ ο αὐῆύ µενιίσας, τὰ δὲ πο)ὲν ο)λιόντι «ωζ2σδε- 
χοµένας' οἷς δὲ «σεόσέσι καὶ ἅπάσιν δειφμοῖς ἢ πλήλεσι, οὔτα μὴ αἱ 

Ε. 4, τὸ τάχισον] δῖς Β. Ε, γπ]ρο, τὸν τώχεσον. 

Ε. 3. πεολαμβώνοντος] Ρίο Β. Ε. Ὑμ]ρο, προσλαμθάνοντος. 
Α. ζ- ὑπ᾿ Ἐπιχάρμον] τα (οπρεπάνπι Γαῖε. Όπιπερ ΗΌσῖ ὑπὲρ Ἐπιχάρμου, 
Α. 8, κατητιῶδαι] Ἐοτίε κατητιάσαντο καὶ κατεθύησαν: υί Αππιοί. Ιπίεγ υίταπααπε γείραπα Ἱασαπαπῃ Παδρεπί Β. 

Ε. Αβετίσαπι αρρο[αῖε ΧγΙ. 
καὶ παρὰ τὰς] Ἱεπίβιτηα εβ πιεδϊεῖπα, ᾳπαπ1 νετίεπᾶο οβεπά1ί Απιϊοί, αὐτοὶ δε παρὰ τάς: γετίιπια απ Πί 

ἁαρίτο, Πααϊάεπα Ῥ]ητα εχεἰἀΙΠε γιάεπίας, 
Φυλάτ]ουσι», αλλὰ] 1ιοροπάωπι, πί 1π το Ἱποετία, νε], αὐτοὶ δὲ παρὰ τὰς ἐννοίας Φιλοσοφᾶσιν, ἅμα καὶ τὸν αἴθη- 

συ απ: γε], αὐτοὶ δὲ παρὰ τὰς ἔννοίας φυλάτ]ουσιν τὰς αὐξήσεις, καὶ τὴν αἴδησι πα. αΐ Ρ. 1οδή, Δ.. 

τὰ ῥὲ----πὼ δὲ] ία ταίῖο Ροβυ]αραί, Όπιπες Η0σί, τὰς μὲ----τὰς δέ. 

πμ Ὦ 

μή Φ 

Β. 4. 

τίπιαπῃ αἆ τάµΠπχαπα ρετἀισεπῖ; {επιρεΓ ἑατάϊοτε 
αααοά αἀάεπίε {αο ρτορτεβιί πίετνα]]απα, «πα 
{ρατία πε ἵπ Ἱπβπίεαπα ἁιγια. Ίαπι ε ραΐετα α- 
αυὐα αυί σα]ίοε { εβαπάαίατ ἆαωα, ΠΙΠΦ ΑΠ ΟΠΙΠΕΠΙ 
εωπα Ππ, αποπιοάο που αἀάνετίαατ (Οοππιιηί 
Νουία:, αιί αἱ ποπ εβ εοπ{ε(ιεης ϱοσῃ ᾳµςς 
{ρα ἀίουπε } Ἰναπι πιοξαπα {η ργῖοτα εοτπι αμας ἴπ 
αηβηίευπι {εερηξατ, πεπιο Ιπέε]Ηρετε Ροίεβ «οη- 
{απωπιατ{5 [6 {επιρετ αἱίφμα τεβαὈίε ρα:8» ἰέ οἵΠ- 
πῖς εβα{ο, οτηπίς ]αρί1ς, εε βαχας Ἠαπιογίς, πιοξας 
{οἱ{άϊ, ελίας ροπάετῖς πιαπεαί Ἱπιρετίεέχυς. 

ΧΙΙΝ. Μι] αἰία εοταπι αὐίατάα ργρίετπήί(ο, 

εα ἑληίμῃ ΑΜάπρεης, αι Γαπέ οοηέτα «οππππμηςς 
Νοεϊείαφ. Ἐαΐεῑιο ἄε Ιπεγεπιεηίο απέίαμα εδ, 
είίαπι οὗ ΕρίοΠαγπιο Ιπίειτοραίαπα Ίρρι5 
αι Όση αμίοπι Αελάεπιίαί ρυίεπέ οῬ{ουσίζαταπι 
εχρ]ίσαέα5 ποπ αἁπιοάωπι {αοῖ]ες αιέ ἵπ ρτοππέα ε- 
{ο Πίος, πι] «ος ἱπουίαπε, αέ αἱ κια 
Νοεείας ρειϊπιαπέ; οσα αιϊάεπι 1ρᾷ Βίοῖοί πο 
πιοάο οοπίτα ἸΝοτῖοπες ριρπεπέ, {6ἆ Ροττο εείαπι 
{εηίιπι Ρετνετίαπε, Ἐαΐίο επίπι Ππιρ]εκ εβ, εί 
οΠαππίοπες οοποεάωπε {ρα : δηῤ/αμέίας οπές ρη- 
6ΙάΥες ᾖμεγε ο [ετγὴν εί φωρά εν {ρβς αἰάφιωιά οπιή- 
{αμ νε] αἰζωπάε ανεπίαπέία γεεβίαπέ: φμίδην 
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(μένει, Ἀλλ ἕτερα γάνεῶαι ζαῑς εἰεημέναις «φξβούδις, ὀξαλλαγὼ τῆς 

ἀσίας λαμθανήσης αὐξήσές δὲ καὶ Φθίσές οὐ κὉ) δικίω ὑπὸ σωωηλείας 

ὀκνενικῆθ-αι τὺς μετιθολὰς ζύα; λέγεῶς, λυέσές δὲ κ) Φθορθς μᾶλλον 
ο» ο) ω 2. (ες) 2 / η Ν 

ο αὐτὸς ὀνομάζεῷ αι «πθοσῆκον, ὅτπ τῷ καὶ)ετῶτος εἰς ἕτερον ὀκοιαζμσι τὸ 

δὲ αὔξεβ-αι καὶ τὸ µεβω, πάδη σώματός ὅδιν ὑποκειμὴῤη καὶ 3]. - 

µβῥοντο». Οὔὕτω δέ πως τώτων λεγομλῤων καὶ π)εμλύων, «ή αἰξιῶσν οἱ 

«όδικοι τῆς ὀναργέίας οὗτοι, χο] Χορόνες τό ὀνοιών» έχαςιν ἡμυ 

«. ὄίδυμον 2) καὶ διφυῆ κὶ ὁι]όν” οὐχ ὥασερ οἱ πωπ]α] τὰς Μολιωίδας, 

οἰόμῆμοι ἑώωμθῥες µέρεσ, ποῖς δὲ Ἀποκρινομδῥους" δλλὼ δὺο σώματα 

ζωυτὸν ἔχοντα χρώμα, ωυτὸν δὲ ο μα, ζυτὸν δὲ βάρος κὶ τόπον, . ὑπὸ 

μηδενὸς ἀνθρώπων ὀεώμδμα «φεύτερον λλλὰ τοι μόνοι εἶδο 7 σιύλεσιν 

ϱ ζωύτίω καὶ πλόΐω κὸὁὶ ἀμφρολίαν, ὡς δύο ἡμῖν ἔκφσός ὅδιν ὑποκέίμῆμα, 
τὸ μΏῥ οὐόα, τὸ δὲ 3 καὶ τὸ μδὸ αὲὶ ῥᾷ καὶ Φέρεται, μήτε αὐξόμομον, 

μήτε µείῶρηνον, μήτε ὅλως οἷόν ὅοι ο] ῥθῤον, τὸ δὲ 2|ο μὴῤὴ καὶ αὐξ- 
ἄνεται καὶ μεῶται, κοὶ πάντα πα πἰναντία Ὑοιτέρῳ, συμπεφυχὸς, κο 

σιωωηβμοσμηῥον κοὶ συ[αχυμένο, καὶ τῆς ο] φοεᾶς τῇ αἰῶήσέ μηδαμᾶ 
παρέχο ἄψαδαι. Καΐτι λέγεται Ὦ, ὁ Λυγκὲς ὀκᾶνος αἱ πέτρας 
κοὶ 2) ὁυὸς ὁρᾷν ἑώρο δὲ τς Ἀπὸ σκοπῆς ὃν Σικελίᾳ κα)εζόμᾶνος 

6-1. ἐαθιάζοσι] ἱκθιζάζροαι οοτερεμάᾶ πι, 
Ο. 4. ἔναργείας) Ῥεοερῖ α ]ιεοπῖς. θεοί. Τ. Ὑπ]ρο, ἔνεργείας. 
Ο. 6. οἰόμενοι] Ῥοτίε Ἱερεπάτπι τοῖς δὲ, φαοὰ Χγ|. νετῖ. 

σαι . τόπον, Ἡ ὑπὸ µηδενς] Εοτίε, τόπον καὶ ταῦτα ὑπὸ µηδενὸς----. 
» τὸ δὲ Ἐ καὶ τὸ μὶν] τὸ δὲ ποιότης καὶ τὸ µὲν---: Ἱτα οοττἰρεπάαπι. 

νεγο ᾗὲ αεεε[ο εἰ ἀἴ[εε[δο ππεγὶς αμέ η 1Ε11άἐηί-- 
ὅ, εαάεηι Πο ΊΑΛΕΓΕ, [εά αα [εγί αεεε[[οπίδης 

"ἀιζῖας, [1ὐ/αμέία πμµίαία. «ΆἈεφμε νεγο [1γεν [εά υἱ 
ῥος εοπ{εοίάνπεηι οὐ ἐπί[]ο, μἱ πμ αέίσπες ἕ[ις {π- 
εγεππεπία εί ἀεεγεππεπία ἀἰεεγεπίμγ; εἰ ἀεδιεγίη 
Λοέζμς ογές εἰ Γπέεγίέης αββεἰ]αγί, φκία ἂν [αΐμ ἴπ 
αἶαηι εκρε[]ωπέ Παίμγαθη: ασε; εί ΙπΙπΗέν αά[εέλίο- 
πες εογρογής ε[ρ [ωήᾖβεπεές εἰ βῥεγπιαπεπίίς. Ἠίς 
Ἠωπς {εγε Ιπ πιοάσπη ἀῑέείς ας Ροβεῖ5, αιἱά ροΐξι- 
Ἰαηί ραττοπί ενιἀεηεῖα: Η1, εἰ ποιπια Οοπιπιί- 
πίαπα Νοεείαταπα ὃ πιωπφεήφμε ΠΟΥ ωβηίεεηη 
45 εἰ ζεππίπήη, ΠΟΠ 4ο ραέζο ροξία Μο]ϊοπίάας 
“Ἠπχεγιπί αυἰδυίάααι ρατεῖθις «οπετεῖος, αωἶοι(- 
"ἀαπι ἀϊνμ]ίος: {εὰ ἆμο ῥαδεγε φιιεηπυἰς εὐΥΡΟΓΑν ΠΟ 

εοζογε, ποη [σµγα, Ἠοη βοπάεγε αμ ᾖοεο αἰ[ογεπαία: 
αυ επι Πεπιο Ἠοπιίπαπι απηίε οοηίρεχετίε, Π]ι 
Ργϊπιί Ώαης οοπιροβτίοπεπι, ἀαρ]είεατεπι, εξ απηῦί-- 
ριτεπα ρεήρεκετυπ{. Βοΐ]ίοεί επ Ικεήιφµε πο[- 
γω ἄμο ε[[ε [ύ]εξῖα φιοΥή αἰέεγμηα [1 [μὔ/α- 
ία, αἰίεγαι φιιαέασν φογσα ἐλιά ἵπ ῥεγβείωο [έ 
κι εί ιοί, {πογεππεπίί ἀεογεπιεπίέφεε ΕΧΡΕΥΗ εἰ 
7130 ναι πε πάΠΕΠΕ; αΠεγμι πιώηεαί, 
σαρεαίµΥ, ἀεεγε[εαέ, οηΥπίαφκε εοπ{γαγία ῥγίογί ῥα- 
ΕΜΥ, «Πα ΓΙΩΗ, εοΠεΙΠΠά(Η, εί «/ΓΗ[Η, πεφιε 
αε[εγέσπεη ἐἶίά [ο [ζη/ω ῥο[ε ῥεγείρ;. ὃαπε 1 γπ- 
οευς Ι]]ε ἀῑείεατ να ρετ {αχυπα εξ αετοµπ Ῥεῃς- 
γαῇε: εί ααἱάαπι ἵη {ρεου]α θἱε]ῖα: {οἀεπς ΠΙΠῃο- 
ταγίτ (ατιαριπιεπίίαπι ηΆγες ε ΡοΓίι επαγἰσαηῖος, 

ΥΟοΙ,. ΙΥ. οο 
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υπὰς Καρχηδονίων ὁκ τὰ λιμένθ” ναῦς ἐκπλεώσας, ἡμέροις καὶ νυκτὸς 
ἀπεχούσας ὀρόμον' οἱ δὲ «θὶ Καλλικράτη καὶ Μυρμηκίδ λέγοται ὃ]- 

μιαργεῖν ἁρμαζα µύας Περοῖς κφλυήόρδμα, καὶ αἱατορνεύευ ὂν σησάµῳ 
γράμμασιν ἐπη τό Ὁμήρα πύτίω δὲ 7 ὁν ἡμῖν ἑτερότητα χοὶ Φορὼν 
Φόδεὶς Φιάλεν, φὐδὲ διέσησι οὔτε ἡμᾶς ὼόᾶθα διτ]οὶ γεγοότες, καὶ τῷ 
Ὦ αἂὲὶ ῥέουτες µέρε, τῷ δὲ Ἀπὸ μέσως ἄχρι τελουτῆς οἱ αὐτοὶ Ἅ]οι-- 
µένοντε. "Απλίρερν δὲ πούµαι τὸν λόγον ἐπει τέγαρά γε "σοβΐσν 
ὑπικείμῆμα «ἲθὶ ἔχασω, μᾶλλον δὲ τέζαρο, ἔχασω ἡμῶν. ᾿Αικᾶ δὲ καὶ 
τὸ δύο «σεὺς τὶὼ ατοπίαν, εἰ γε τῷ Ὦ Τεν)έως ὠκθουτες ὃν τῇ τροι- 
γωδία λέγοντος ὡς 

Δύο μὲν ἡλίδς όρος, 

Διτὼς δὲ Θήδας, 
΄ 

οὐχ. ὁρᾷν αὐτὸν λλὼ παρορᾷν λέγομᾶμ, ὀκτοεπόμημον κο αδαχινοιῶτα 
τοῖς λογισμαῖς τέτες δὲ οὐ µίαν πόλη, Ἀλλὰ πάν, ἀνδρώπης, καὶ ζώα 
καὶ δένορα πάντα, κο σκόύη καὶ ὄργανα, καὶ ἱμάτα ὁπ]ὼ, κ) διφυῇ πδε- 
µθνς, οὐ αίρει ἐῶμλμ, ὡς «φθανοεν ἡμᾶς μᾶλλον Ἡ νοὲν ἀνα[καζοίας; 

Ἐνταῦθαι ἵὮ. οἷω ἴσως αὐτοῖς συγνωσὰ πλάτ]ησιν ἑτέρος Φφύσέο «πσκει- 
/ ος 3/ ὼ 9 ο / Ἡ / ν. δ κ 

µένων ἄλλη }ὸ Θὐδεμία Φαῦεται μηλανὴ Φιλοπμουμένοις σῶσαι καὶ 
α]αφυλαξαι τὼς αὐξήσός. | 

µε. Ἐν 3ὃ τῇ Ψυχῇ, ή παθύες, Ἡ ας πάλιν ἄλλοις ὑπο)εσής χοσ-- 

Ἐ.. 2. Φορὰν] Ἐοτῖε, λ]αφορά». 
Ε. 2. τούτης) 8ῖο ππας Ἁγ|. Οείετῖ γΙϊοίε, τούτοις. 
Α..1. συγΓωσὰ] Εοτίε, συγ[νωγέον. 

Μαέ, αλ μ- αμκ-. κ. 

ἀῑεῖ ποδίαιε ουσία Ἱπάε ἁμλαληίες: (α]]οταίες εί 
Μγιπιεείάες ΕαὈτιςατί ἀϊουπειτ εΠε «µττΗ, αἱ αἷα 
πιηίσα: {εσετεπίιτ, εἴ ἵπ {ε[απιο ἱπ[ου]ρ[ήΐε νετίας 
ἩΗοππετίοο». ἨἩαπο αιἴεπι ἵπ ποὺῖς ἀῑνεαίαίεπι 
ει ἁϊ[ερίπιεη Ὥος Πεπιο αρετμῖξ: πεαµε {επβπιας 
πο ἀιρ]]οες ε[ε, µπα ρατίε {επαρεΓ Βιεηῖες, αἰετα 
εοίἀεπι αὓ οτία αἆ πποτίεπι μίαιε πιαηεηίες. Φἱπῃ- 
Ρ]ϊεῖης οσο Ίοαμος, οαπι 1ρᾳ ααίπο: {αείαηε {10-- 
Ίεξα Ππριἱοταπῃ, αμξ ροεία5 αΠµπιαµεπιφας Ποί- 
ἵταπα αµλίμος λίμαπτ εΠε. ῥµβιοίαπε ἆπο αἆ 
αὐ[ατάιταίεπι πιοπβταπάατι. Ὁμαπάο επίπι Ῥεῃ- 
ἔπευπα αμάΙεηῖες 1Π (ταροράῖα ἀῑεπίεπῃ, 

Ἐσο πιε ἆποῬ ν]άετε ]απῃ 8ο]εθ ριίο, 

ἨὈιρ]εείαπε Τπεῦας 

πο γἱάετε, {εά γα αὔοτιατε ἀῑσίπιας εἀπι επποία 
πιεηίθΣ οιΓ ποπ γλ]ε ἀϊςαπιιις 819, ααϊ πο µτ ρε 
αΠαιαπι, {εά οπηΠες Ἠοππίπες, αηϊππα]ία, {Ώρος 
γαία, ἱπβταπιεπία ἀαρ]ίσαηί αἴαιε σεππῖίπα ροπιΠί, 
μέ αιϊ ποη ΊἈρετε Πο5, {εἆ ἀείρετε οοραΠί ὃ 
ας Ἶος αμ]άεπα ἶοςο {οτία[ε γεπία ἀατί 1ἱ5 ροῖείξ, 
ἀϊγετίας [ωὈ]εξχοτωπι παέμτα Πηρφεηείουδ; επι 
πυ]]α αἶῖα αρρατεαί πιαςµίπα, αα, ἱὰ αμοά υπῖςε 
ςοπίεπάωπς, {ετνατε εί εμετί ρο(μηί ποτεππεῃία. 

ΧΙ,Ν. Ὃυα νεο ολι{]α πιοῖῖ, ααξ αμα5 αἰίας α{ε 
«ροβίας {εηίεηεία» εκοτηληΐςς, ἵπ απίπηα {αὈτῖςεηέας 
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μοιῶτες, ὀνδημιθργΏα σωμάτων Αλ] φορας, κοὴ ἰδέας ὀλίγου δέω εἰπὲν 

ἀπείρας τὸ πλῆφος, οὐχ ἂν ἔχοι πο εἰπὲν λλ ὅπ τὸς χονὰς καὶ συ 

ήθής οἰξομάζοντες ὀννοίας, μᾶλλον δὲ ὅλως ἀναιροιῦτες καὶ Ἀ]οφλείροήες, 

ἑτέροις ἐπεισάγησιν λλλοχότης καὶ ξένα». ΄Αποπο φδὸ εὖ Μόλα, τὰς 

Ῥρεπὶς, χοὶ τὴς Χαλίας, «φεὺς δὲ ωύταις τὸς τέχνας καὶ τὰς µνήµας 

πάσος, ἔτι δὲ Φανπισίας κοὶ πάθη, κοὶ ὁρμὰς, καὶ συγκοτα γέσές, σωμοζᾳ 
:φφοιαμλῥας, ὁν μηδοὶ Φφάναι κεδα, μηδὲ ὑσγάρχειν τόπον τήτοις, ἕνα 

τὸν ὂν τῇ καρδία πόρον σγµιαῖον Ὑπολιπἔν, ὅπα τὸ ἡγεμονικὸν συσέλλασι 
ν» κ « Ἶ / ς / ο : 

τῆς ψυχῆς, ὑπὸ ποσούτων σωμάτων χοτεχόμλλρον, ὅσον τὴς πανυ δοκΏνας 

ἀφοράζει «καὶ ὙἈποχρήνει ἕτερον ἑτέρου «ὐολὺ πλῆθος Αἱόπέφόωγε. Τὸ 
. / ο ο 3 ἃ κ» Ν ΄ 

δὲ μὴ (μόνον σώματα (αὗτα ποιῖν, λλὰ καὶ ζώα λογιχὸ, καὶ ζώων τοσ-- 
ὕπων συἶἷὠῶος, οὐ Φίλιον, θὔδὲ ἥμερον, λλλὰ ὄχλον ἀντπσάτίω χαχίαις κ 

πολέμιον νοιῦ ἔχοᾶ:, Ἀποφανευ ἔχασων ἡμὸν «δάδεσο, ἢ µάνδραν, ἢ 
«δουρίον ἵππο, ἢ ή ὧν τς ἃ πλάτ]ασιν ἅτοι διανοήλείη κ) «φθθσαγορόύσἀεγ' 

κτ / Ν / Χ / ᾽ λ ϱ / ν 3 τιὺ 

υἈἰροολή τς ὕοιν ὀλίθωβίας καὶ «Ὀφανομίας εἰς τὼ ὀναεγειαν καὶ 

σιωήέαν. Οἱ δὲ οὐ µόνον τὸς Ἄρετὰς κοὶ τὰς χαχίας ζῶα. 5) λέγησν, 
6ὐδὲ τὸ παί9η µόνον ὀργὼς, καὶ Φφθόνες, κ λύπας, κὠ οἸιχαιρεχουάας, 

6ὔδὲ κοταλήψς, καὶ Φαντασίας, κοὶ ἀγνοίας, 6ύδὲ πὸς τέχνας ζώα, 1 

.7. καὶ πολέµιου----παρανομίας] Ιπβρπεπη Ὦαπο Ίοσαπα ἵπ τε]ῖααῖς ΗὈτῖς ρετάϊίμπῃ, {ετνατυπί Ἑ. 
«10. ἐνάργειαν] Νο ἁπὈιίανϊ 1 ταροπετο. Όπιπος Ποτϊ ἐνέργεια». 

εοΓροτυπῃ ἀῑβετεπεῖας αίαιε {ρεοῖες (ληίµΠπΙ ΠΟΠ 
ΙπΏμππεταδ, ΠΟΠ {αοῖ]ε αιἰ{αιαπι ἀῑχεεῖς; πὶα Ἆος 
τες ε{ε, αιοά Ὁοπιπιμπες εἰ τεοερίας Νοείείας π- 
δτατο Ίωρεηίες, αμῖ ροξῖης ρίαπε αο]εμίος εἴ Ρει- 
εηίες, Αἶῑας Ιπίτοάιομπί ρετεστῖπας εἰ αἰίεῃας, 

Ῥετ επίπα αὐ[ατάωπι εί, ααοά νίτγευτες, νεα, ατ- 
ἴε5, πιεπιοτῖας ΟΠΊΠΕΣ, γία, αβεξτίοηςς., ΙΠπεΙταίΙο- 
ηες, εί 2Πεηῄοπες εωπι {αοίαηξ οοἴροτα, π(ααπα 
Ίοευπι 15 Πρίμεηίες, ΙΠ εοτάε απίσυπι 15 τε[ῖη- 
αυμηέ πιεαίαπι ρυΠόῖ1 πιασπίεµάϊἶπε, εοαιε οοηίτι- 
ἀμηί αηϊπιϊ ρεϊηείρεπα ραΓίεπῃ, α τοῖ «ἰγοιπιγεπίλπι 
εογροσίδι5, αὔοταπι πιασηυς Πμππετις «ο5 είπα 
{αρίε, αἱ εχαέχε αμαπινί5 ππμ]το πιασποίαιε πι- 
ΠΠΕΓΟΦ Πυπῃ αὐ αἱίετο {ε ἀῑσετπετε Ρροῇε ριίέαγς- 

ταπί. ἸἈοη πιοἆο αμίεπι «ΟΓΡροΓα Ἡίς ἐγίδιετε, {εά 
{αοετε εἰίαπι αηίπια]]α τατίοπε ργαάίτα ; ταπίαππφιις 
εΧΑΠΠεΠ απἰπια]ίμπῃ ποἨ Απηίσυιπη, ηΈ(ὰε πιαη{αε-- 
ἔαπι, {εά {αγδαπι τε]ιέχληίεπι πιαἰα εί ΠοίΕ]1 πιεῃ-- 
τε ργαάἴελπα εχ ποβταπα µποαµοφιε βαοετε, νε]μεί 
{ερεαπι ας γ]νατίαπῃ {εγατυτη, ααί εαααπι Ττο]λ- 
Ώμπη, ααί αμιάᾳμίά (2πάεπι ααἱς Ηἔοταπι Πσππεηία 
ποπαίπατε εί ρυίατε γε]ῖτ: Πίο Ιβίεατ {απιπιας ϱβ 
ρταάις «οπίεπι(ίοπί εί Ἱπ]ασία αἀγετίας Ενιάεη- 
εἶαπι εί Οοη/αειμάίπετι. ΠΠ νετο ποη υγέίες 
Ίπδάῖο εἰ υἱίία αἴαπί ε[]ε απηπαἰία, πομε πιοίμς απἱ- 
σα: ἱαπήώη, ῥμία {γάπι, ΠΠπυιάεπέίά)Η, «σγιιάίπετη, 
ξαιάζωσα φμοά εξ αἰίργωπῃ ῥεγείρίέμγ πή[εγία, εοηῃ- 
Λγεβεπ/ίοπες, ἠππαρίπαΓίοπέ, {ςπΟΓΩΕΟΠΕΣ, εφ εἰί- 

οο 2 
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σκυτοτομικἰεὸ, τω ἡρλκοτυπικὶῳ' »λλὰ «πεὺς τώτοις ἔτι κὶ τὸς ὀνεργείας 
σώματα καὶ ζῶα πσο[ῖσι, τὸν Φοίπατον ζον, τὼ ὁ ὄρχηση, τὰὺ ὡπσόλεσν, 
τὼ αςλσαγὀρόωση, α ̓λοιδορίαν ἔπεται δὲ τώτοις ο) Ἀλωτα ζῶον ), 

αἱ Κλαυθμόν εἰ δὲ στο, βῆρας κ) πιαρμὸν, καὶ σεναγμὸν, ᾖόσιν τε 
πάντως καὶ Ὑπόμωξι, κοὶ τὸ λοιπά ἔνδιλα 3 δοι. Καὶ μὴ δυφε- 
θαινέτωσαν οῦΏ ζωῦτο αγόμδραι τῷ κν μικρὸν λόγῳ, Χρήππε μνημο- 
πωκη ὂν τῷ «Φβότῳ Τ. Φυσικῶν ΖΗημάπων ἕτω «αεσάγοντος  Οὐχ 
« ἡ μθὺ εξ σῶμώ δουν ἤ οἳ .ἑασέρο κ ὁ ὄρφρον ὶ τὸ µέαν τῆς νυκτὸς 
«σώματα σόν ἐπ. Οὐδὲ ἡ Ὦ, ἡμέρα σὼμά, ζον' δν δὲ κ ο ἡ μμίωία, 

σῶμα,  ἡ δεκότη, 6 πε]εκοιδεκότη, κ κ ἡ Τειακὰ», κ) ὁ μον α 
 ζοι κ τὸ Ύθρος, καὶ ) Φδυόπωρον, αἱ ὁ ὀγιαυτὸς. | 

µσ. ᾽Αλλὰ σντι μῤ θὰ τὰς χορὰς [ιάζον:) νο οκένα 
δὲ ήδη καὶ αρα τὰς ἰδίας, τὸ )εῤμότωτον «διψύξὴ, ὃ πυκνώσό τὸ λεπ]ο- 
µερέατον υνώντε. Ἡ 3 Ψυχὴ Ὀερμότοτόν ὅοι δήπε καὶ λεβομε- 
βέσωτον ποιᾶσι δὲ αὐτίὼ τῇ «ειψύξει κοὶ πουκνώσἁ τῇ σώματος οἷον 
φυμώσἀ τὸ πογεῦμα, µεταοάλλοντος, ἐκ Φυτά Ψυχικὸν ωόμημον. Τεγο- 
νένοαι δὲ κο τὸν ἥλιον ἔμψυλον λέγεσν, τὰ ὑγρᾶ µεπεράλλοντος εἰς αρ 
νοερό. Ὥρα κ) τὸν ἥλιον λ]οροξθαι «ειψύξ ννωμᾶρω. Ὁ μὸῤ ὧν 

«ς 

Ρ. 7. ἰδίαι] δἱς Β. Ε. Ὑμ]ρο, ἰδίας. 
Τ. 7. τὸ λεπ]ομεεέςατον] Βἱο Β. Ε. Ὑπ]σο, λεπ]ομερέγερον. 

Ἐ. 2. φυτικοῦ] δῖς Β. Ε. Αἱά. Βαί. Χγ]. ααοὰ ΒΙερΗ, πείοῖο αωα αιέτοτί{αίε, οετίε πυ]]ᾳ ταίῖοπε, Τη Φυσικῦ πη- 
ίανιῖ. 

Ε. 4. Ὥρα] δις Β. Ε.. Χγ]. γη]ρο, δρα. 

αὖη αγ ἆμπίακοί, 4 εεγἄοπμηην εἰ Γαὔτογαηη ᾷγα- 
γίογµπην [ᾷ (γα Ἴσε, εἴζανι ἔρ[ας αἀτίοπες εὔγβογα 
εἰ αἨῤπα[ία [αοϊαπε: αὐπόπἰαΠίοπεπι ῥµία, |αἰγαξίο- 
πεπε, [ῤῥο/Η{οπεη, εοπαβε[ἰαί{οηεηη, εοπυἱσίπι. Ἠο- 
Γαπῃ οοπίεαιεης εί τΙ[απι 4ποαπε απίπια] εΠε, αἳ 
Βείυπι, 2ο Ρτοϊπάε εβήπη επῖαπι, Πεγηι(αείοπεπι, 
βεπήτωπ, {ρυα εἰ πιωεί πατίαπι ε]εάίοπεπι, εί 
αἰῑα Ἰὰ ρεηις {9 ποῖία. ΊΝεαιε εἰ αμοά ΓαΕ1ο- 
εἰπαίοπε ραυ]αῖπι ρτορτεάἰεηίε ρετ εχίσυα ως 
α4άμςί {6 Ἱπάῖρηε {εταπες ομπι πιεπηϊπίβε ἀεδεαηῖ 
ΟἨτγαρρυπι ἵη ρεπο ἸΝαέιτα Πα ο... 
Ῥας αίαπι Ἱπάμέῆοπε: ΔΟΝ, { Νον εογβως ο, μὲ 
ε/{ ποῃ {{εηι νεβεγα, ἀἐλμίη, εἰ ΠπεΙ ΓΗ ΠΟ, εΟΥ-- 
βογα [ιωη. Ἀεφιον [ Οἱες εβ εογρµε, μμ ε[} πο {επι 

πέ εΌγβογα Καζπάσ, εἰ Άμα, εἰ με, εἰ Ῥγίαϊε 
Καοζπάας, εἰ πεπ/8, εἰ «ο/]ατ, εί ας, εἰ απ”. 

ΧΙΤ.ΝΙ. Οεἴεταπι Ηζα ααἶάεπι ΠΠ] «οπέτα Ὁοπι- 
πιαπες οοπίεπἀιπέ Ῥγαοερίίοπες. Ἠαςς γετο Ίδιι 
ΡΓπείετ [μας Ἱρίογυπα {εηίεητία5, ααοά σαάΙβππαπα 
Πίροτε οἰτουπιίαίο, εί τεπαΙΠπιαπι οοπἀεπίαξῖοπε 
ρὶσπί αἩτπιαπε,. Ἰιππίταπα επίπι αηίπια σα]ιά ή ππια 
ε{, οί τοπιϊββπια. Ἠαπε ἵαπιεη ΠΠ οἴγομπηο 
ροτε, οἱ ἀεπ[αδίοπε εογρογές, [ρήγίέωπε εμέ φά- 
απ [2η ἐπάιγαξίοπε μη αμί15, αἰαπέ 4ε πα(γαᾖ 
απίπαίεπι ᾖεγ. Ίτεπι δοἱη αἴαπε [αδα ε[[ε αἨί-- 
ΙΓ, εή ΡΙΗΤΠΟΥ εἶς 1 1ςσπεηι Γήεἰ]εόι ῥγσάἰ- 
Πωπ μαγεία. Γεπρεβίναπι νετο εᾶβ Ρο]επα 
εορί(ατε οἰτουπιάαία τε[τὶσεταϊῖοπε Παίωπῃ. Χεῃο- 



ον ο --- ο κκ 

τος 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ κ.τ.λ οῦ 5 

Ἐενοφάνης, δηγεμλῥα πνὸς ἐγχέλὰς ἑωροκέναι ὂν ὕδατι ]ερμά ζώσας, 
« Οὐκομῦ,  επε, “ ὂν Ψυχεό αὐτὰς ἑψήσομὴμ” Τότοις ο ἔποιτ 
ἂν, εἰ «λοψύξει το ρµοταζα ολυνᾶσι, κο “πο υκνώσὰ τὰ χουφόταζα, πάλιν 

αὖ Ἱερμότητι τὰ Ψυχρὸ, καὶ ουγχύσὰ τὸ συνὰ, λ νοώΜήνὰή 
ολυνῶν, ἀλογίας τνὸς Φυλάήεσν ἀναλογίαν. | 

μζ’ Καὶ ὀνοίας δὲ οὐσίαν αὐτῆς καὶ εαν οὐ «οδὰ τὰς ὀννοίας 
ὑποτίλενται;, Φαντασία φλϕ τς ἡ έννοιά Ον «Φαντασία δὲ, τύπωσις ὃν ᾿ 
ψυχῇ ψνχῇ δὲ Φύσς, ἀναδυμίασε, ἱὼ πυπωθδίῴαι μῥ ἐρρῶδεν ο] 
µαρότητα, δεξαμθμίω δὲ τηῆσαι τύπωσι, ἀδώαπο. “Ἡ τε }ὸ τροφὴ 
κοὶ ἡ Ἄψεσις αὐτῆς ὁξ ὑγρῶν οὖσα σιωεχῇ τὸ ο ωρασός ἔχει, κοὶ τὼ 
αἀνάλωσω ἥ τε «φθὸς τὸν ἀέραι τῆς αἰναπγοῆς «)λιμιξία κοινὼ αξι ποιᾶ 
τἰὼ ἀναθυμίασν, ὀξικωμλῥίω καὶ τεεπομῥίω ὑπὸ τὸ Φύροί)εν ἐμράλ- 

λόντος ὀχετᾶ κοὶ πάλιν Φξιόντος. Ῥώμα ο ἄν τις μᾶλλον ὕδατος «Φϕε- 

ρομῖρε 2ἱοροηλείη, κ λμαπα καὶ τύπες κο ἐἶδι αἱσφυλαάτ]ον, ἣ νοῦμα, 

: 16 αυα: 1η ςα]]άα νῖνετεηί α 

Φερόμόμο ὂν τοῖς ἀτμοῖς καὶ ὑγρότηση, ἑτέρῳ δὲ έξω)εν ὀνδελεχῶς οἷον 

δογῷ κὶ λλοτθίῳ πνεύµατι κιράμόωο. Αλλ ὅτω «δαωύοήες ἑωωγό, 
ὧθε τὰς ὀμνοίας Ἀποχειμῆῤας τινὰς ὁριζομᾶμοι νοήσἁς, µνήµας ὃ μονίμᾶς 

Ε. 7. τὰ ἂν ΒάνΔδ κηφότατα] δὶς Β. Ἑ.. γπἱρο, τὴν Φερµότητα----κουϕότητα. 
Ε. 1. Καὶ Μνοίας] Ἱιαοππα εβ Ἱπίετ Ὠας ἆπαΒ νουες ἵη Α]ά. Ῥα{. Χγ]. Β. Ε. επι Βεποίῖ. εἴ Ἠἷπο ΒΙερΗ. Ρτορῖις 

εοπἀποεπάϊς νοοῖθας ΓαβαΗ{. Αά (επίεπεῖατη ορτίε πὶ] ἀεβάετεν. 
Ἐ.2. νσοτίθυται] 8ἱο Ἑ. Ἑ. Αἱά. Ῥαί. Ἁγ]. Βιερ]ν. ζοτίο εστοτε ΟΡοΑΓΠΗ, ὑπερτίθενται, 
Α. 7. ἄργφ] Ὑϊκ {παπι οεηίοο, Απ Ἰεσεπάππῃ νεουργῷ, γε] ἄρτιγενεῖὸ Χγ]απάες γετίεπάο ποπ τοάἁιά[ξ. 
ΑΔ. Ἱ]. παρακούοντες] Εοτίε, παρακούξσι. 

Α. δ. µονίµους] δὶς Β. Ε. Χγ]. Τεοπῖς, Βοποί, Τ. Ὑ. Αποπ. Ὑπΐσο, Μµέµους. 

Ρ]απες αμίάεια πατγαη(ε αρα γιάιΠε {ε αησι!]- 
:. Έγρο, τείροηά!:, 

εας 1η ᾖγὶσιάα εἰἰκαδίημις. ο ον γετο Ἠος «οἩ- 

ἴαπη οοπίετγεί ΙΠξογπηδίίοπειη, Πετί ποφυ(ε. ατα 
οτζας εξ πιτϊπιεπέαπα εἶις ομπι {τς εχ Παποίάο, 
Πὐνεάίοπεπι Ἠαδες εί οοπ{απιΙοπεπι «οΠ({ΙΠεη-- 

{εαυεης εταῖ, {1 εἰτεμπιβιίο {τίροτε «2ἱΟΓεΠῃ ϱ9Πε- 
ταηῖ, εί «οπἀεπία(ίοηε Ἰενίταίεπα, μέ ν]οιπι {τῖ- 
δικα ολ]ογε, εί ρταν](αίεπι Ἰακατίοπε εβιοεγεηί : 
ερμίαης ἵπ αὈίατάϊεαιε ΠΌί οοπίεατε εί ἵη Γαϊίοης 

ταηἆα ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΕΠΙ {εγνατε γο]υϊΠεπε. 
πνη, Τρπις Οοπιπιμπῖς ἸΝοείεία: {[αὐ{έα-- 
εἴαπι εί οτίαπι ποππε Όοπιπιμμίδας «οπτγαγίαπι 
Νουεῖς ροπιπε2 Νοπία επῖπι ααοάάλπι εί ν]- 
[απι. Ἡ απα Ἱππρτεβιο {ογπας 1η απῖπια. Απίπια 
παζυτα, εχΏα]αξίο; αιιπι 1η {οσπηαπι τοὰῖρί εἰ εξ- 
Πηρί ορετοίαπη ε[ϊ οὗ ταζΙτΑίεπα: αἲ αὐἴεπι Γεςερ- 

επι: εί εχΠαἰαξιοπίς οµπῃ αξτε οοπαπιεΓςίαΠης {εΠῃ- 
Ρε ποναπι {λοῖς’ εχαΙαίΙοπείῃ, αι {Πο ἆε {αέι 
ἀεοεάαῖ εἰ ππμίείαΓ α «ΆΏα]ε ΡεΓ 4µ6Πι πιαῖοΓία ϱΧ- 
ττἱπίοοις {αδίε, πααπχαιε εχῖε. Ἐαοϊλίης εηίπα 
α]ιαιῖς Ἱπιασίπετας Βαχυπῃ Ἰαδεηίῖ5 αμα, πρυγας, 
{οτπια», εἰ [ρεςίες «ομ{εγναηεῖ ας ρεγ{ετεηίί5, 
αὐαπι {ρίτίέαπι αιἱ Ρε εχηαἰαίίοπες εἴ Ἠμπιογες 
εἶατας, αἷίο «οπέίπεηίες εκίτιη{εςι5, εοαιιε αἰῑεπο 
{ρίτῖτα οοπίσπιρετείωτ. Ύεταπι Φτοῖοί αἆθο . {είε 
ἴρα πον αμάϊμης, αἱ οπι Ἀίοέίας ἀεβηίαηε «/1ε 
αἰίφιιαε Υεεμάσίάς {πέε)ἐρεπέίας : » ΙΟΠΟΥΙΑ5 αμίεητ 
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καὶ «ετπχος πυπωσές, τὸς δὲ ο)λισήμας καὶ παντάπασι πηγνιώτες ὡς τὸ 
ἀμετάή]ωτον καὶ [βέραιον ἐχούσας, εἶτα τούτοις ὑποτίλεῷς βάσι καὶ ἔδραν 
οὐσίας ὁλιῶ-ηρᾶς ὢὁ σιεδασῆς, « Φερομλῥης αὲὶ καὶ ῥεάσης. 

µη. Στοιχεία γε μἱωὼ ἔννοια καὶ δρχῆς χοιὴ πᾶσι, ὡς ἔπος εἴπδη, 
ἀνθρώποις ἐμπέφυκεν, ὡς ἁπλοιιὸ κ ὤκροιτον θ καὶ ἀσιωῤετον" οὐ 9 

συιχέίον, 6ὐδὲ Ἀρχὴ τὸ µεμιγμδύο, δλλ ὁξ ὧν µέµωτω. Κα μὼ 
Άτοι τὸν }εὸν Ἀρχίιὼ ὄνπι, σῶμα, νοερὸν, καὶ νοιῦ ὂν ὕλη πσοιομῶτες, οὗ 

καφαρὸν, 6ὐδὲ ἁπλομῦ, 6ὐδὲ οἰσιωώλετον, δλλ) οἳξ ἑτέρου καὶ δ ἑτέρου 

Ἀποφαύεσ ἡ δὲ ὕλη κά9᾽ αὐτὶὼ ἄὤλογος οὗσω καὶ ποιος τὸ ἁπλοιῶ ο 

ἔχει καὶ τὸ Ἀρχοειδέ. Ὁ Φεὺς δὲ εἴπε οὐχ ἔπν ἀσωώμωτος 6ὐδὲ ἀὔλος, 
ὡς δρχϊο µετέγηκε τῆς ὕλης, ΕἘί μὸ 3 ἓν κα) ζωὐτὸν ἡ ὕλη καὶ ὁ 
λόγος, σέχ εὖ τὼ ὑλίω ἆλογον Ἀποδεδώχασι εἰ ο ἕτερα, καὶ ὠμίο- 
τέρων ἂν τις ὁ Τεὸς εἴη ταμίας, ο ἐχ ἁπλοιῶ, δλλὰ σιώλετον φἝᾶγμα. 
τῷ νοερά τὸ σωματιχὸν ὂκ. τῆς ὕλης «φθθσφληφώς, μας ΝΕ. 

µ.’. Τά γε μἱὼ τέοσαρᾳ σώματα, γἱὼ καὶ ὕδωρ, αέρα τε ὃ πῦρ, 
«Ὀθῶτι συιχῖα «φθθσαγορόύοντες, σὔχ οἶδα ὅπως τὸ μΔῤ, ἁπλᾶ καὶ 

κοθαρὰ, τὰ δὲ, σωύλετα ὁ μεμι[μῆῥα ποῶσ. Γίώ Ὦ, 1 ἴσασι κ) ὕδωρ 
οὔτε αὐτὸ σιυέχεω ὅτε ἕτερο, πνόυματικῆς δὲ μετοχῇῃ καὶ πυρώδους Ὁ 

Β. δ. ἀλλ ιξ ἑτέρον] Ἐοτίε, ἀλλὰ συν» ετὸν ἐξ ἑτέρου----, 

Ο. 4. καὶ ἀμφοτέρων) κα) ἀε]επάαπα; πΙα {οτίε Ρ]ητα εχοἰἀετιπῖ. 

Ὦ. 1. µετοχή] 8ίο Απιιοί. εἰ Χγ]. γετίετωπί. Ὑμἱρο, μετοχῆς. 

επ/απίε; φια[άαπι ϱὲ ῥαδίέης [λος ἐῤγε[βοπες: 
(ειεητίας ετίαπ ρεπῖεας ἀεβραπί, υί οπιηῖς εΓΓοΓί8 
εἰ πιωταειοπῖς {εοµγας: Ἠ]ίοε Ρτο {απάαπιεπῖο ἀείη-- 
ἀε εἰ {εὰε {ιετπαπε Ἱαδτίςαπι, ἀῑβραδί]επῃ, {επι- 
εταυε ἵπ πιοία γεΠαητεπι εἲ Βιεπίεπι ΠπαίιΓαπι. 
ΧΙ. ΥΠ. Ίαπι εἰεπιεπεί εἲ ρεϊπεὶρΙ ποξῖο αριἀ 

οΠηπες {ετε Ἠοπαῖπες Πας εβ ἱπήτα, ππιρ]εκ 1 
εΠε, Πποεταπα, «οπιρο/τιοηῖς εΧρεῖ». Άοη επίπα 
ιά ρηπεϊρίαπι εβ αιξ εἸεπιεηευτη, αοὰ πιχεμτῃ 
εβ; {εἆ ελ εκ ααῖθιας παϊχέαπι οοπ{αί. Α: γετο 
ΠΕ Ώευσε, φιει ῥγπεϊῥίωπι Ώλταυπε, εογρµς αἴαπε 
ε[[ε πιεπέε ῥγσαζσση, /ΠΕΠΙΕΙΦΜΕ {π παεγία υεγ/αη- 
ἔεπα: ποῃ [πηῤήερηι ο, Ἠεφμε ῥΗΥΗΠ, [τά εκ αἰίο 
εί ῥεγ αἰπά ε[ ρτοπαπεϊαηίε. ἸΜατετία ααἰάεπι 

Τρία Ρετ {ε ταεϊοηί5 εχΡετ» εί αια]ϊταείς, Ππιρ]ῖς(α- 
τεπι Ἠαδετ, ει Ρεϊπείρίο «οηρτιεπίεπι Πα(ΗΓΑΠ. 
Ώεις αμίεπῃ, { αιἶάεπι ποΏ «ατεῖ «ΟΓΡΟΤΕ εἲ Πῃᾶ- 
ἑετία, Ἠμ]ας ἔαπαυρπι ργἰποϊρ]ί ε[ερατεῖςερ». Ναπι 
{ πιαίετία εἴ τατίο Ιάεπι {απέ; Ἠαιά τεᾶε πιαίετί- 
απ ΓοίοΠῖς ναςµαπι ἀῑχετυπε: { ἀῑνετία {απΐ, 
πέτοταπιαµε Ίαππ Ώεις αωα[Π ἀπρεπίαίος επ, εξ 
ΠΟΠ Ππιρ]εκ τες {εἆ οοπιροῄία: Ἡξ αἱ αἆ Ιπτε]]]- 
ρεπίίαπῃ οορι5 6 ππαίετία αά{είνειίε. 

ΧΤΙΧ. Ομαίμογ αμίεπι 1]]α «ΟΓΡΟΓΑ, {ΕΥΓά7Η, 
α{ιάῦη, αἔγεπε, εἰ ἱςπεηη, ῥγπά ποπηϊΏαηεἙ ΕΙΡΠΙΕΗ- 
Ί4, πε[οῖο αμοπιοάο ΡαΓίΙΠ Ρωτα εί Ππιρ]ιεῖα, Ρατ- 
επι εοπιροῄία εξ πηἰχία Εαοίωπε. ἢΓεταπι εηίπα 
ποζυΠί εἴ 241.π1 πεαιε {είε ποαµε αἰία «οππετε, 
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᾿ δωάµεως τὼ ὁότιπα διαφυλάτΊεν αέρα δὲ ὢ πῦρ, αὐὴδ τε 5) δὲ 

ὀὐτονίαν ἐκπονικὸ, ὁ τοῖς δυσὶν ἐκέίνοις ἐγκεκρομλῤα, τόνον παρέχευ, 

τὸ µόνιμον ὶ ὑσώδες, Τῶς οἷω ἐπ γῇ σοιχξον, ἢ ὕδωρ, εἰ µήτε ἁπλᾶν, 

μήτε βῶτον, µήτε αὐτὰ διαρχὲς, δλλὰ ὀνδες ἔξωλεν εἰς ἀεὶ τὰ στω- 
έχοντος ἐν τ Ε]) καὶ σώζοντος; Οὐδὲ 19 οὐσίας αὐτήό «Ἠνοιαν Ἀπολε- 

λοίπασι λλλὼ πολλίὼ ἐχὰ Ἱαραχίιὺ καὶ ἀσάφειαν ὁδᾶ ὁ λόγο λεό- 

µᾗρος τῆς γῆς Ἔ τνὸς κο» ἑωωτίω. Είτε πῶς οὖσι γῇ χαφ ἑαυτιὼ 
Ε αέρος δεται σµυιεάντος αὐτὶὼ (ὃ σιωέχοντος:; ᾿Αλλ 6ὔχ ἐπ γῆ κο» 
ἑωυτὼ, θὐδὲ ὕδωρ λλὰ πὰὺ ὕλίω ὁ ἂἲρ ὧδε μὴ σιωαγαγὼν καὶ 
«υκνώσας, γἱῶ ἐποίησεν, ὧδε πάλι δὲ διαλυ)εῖσων καὶ µαλαχ)είσαν, 

ὕδωρ. Οὐδέτερον ονω πώτων φομχέον, οἷς ἕτερον ἀμφοτέροις οὐσίαν κα] 
Φῥεσιν παρέαηκεν. 

ν. Ἔπ, τὸ μῥ οὐσίαν καὶ 1 ὕλίω ὑφεκάναι ταῖς ποιότησι λέγεσι, 
ὁ φεδὺν οὕτω τὸν ὅεον Ἀποδιδόναι, πὰς δὲ ποιότηᾶς αὖ πάλιν οὐσίας καὶ 

σώματα ποῶσι. Ταῦτα δὲ πολλἰὼ ἔχει περοχἰώ. Ἐὶ μὸ }ὸ ἰδίαν 
οὐσίαν αἱ ποιότήες ἔχασι, χα’ ζὼ σώματα λέγον) κα] εἶσν, εχ ἑτέρας 

Σ ἐσίας δέωτα/ τὸ }ὸ αὐὴ ἔχησυω. Ἐὶ δὲ τῶτο µόνον αὐταῖς ὑφέσηκε 

"λωτάνων] ἱό οἵήος Ἰμῖ, Ἐθεῖς Μετατιμά νοσνιαο εξ. 3 
5. εἷς ἀεὶ ] Ἐοτία, ἐσὶν ὧεί. 

7. λόγος] Ῥενοσανῖππμ» εκ Α]ά. Βαΐ. Χγ]. Β. Ε. Μα]ϊπι α]ϊαπα οοἸ]οσβίΙοπεπη Ἠαης, οὗτος ὁ λεγόμενος τῆς γῆς 

8 
Ε.. 3. ἐποίησεν, ὧδε πάλι» δὲ] Ἱτα ἁπαπχι, πια εἰἴἴαπι ἱχαπίροπεπάα, ὧδε δὲ πάλι». 
Ἔ. }. ἀποδιδόναι] Ἰεσεπάιπῃ, ἀποδιδόασι. [ 
Ε. τ. οὐσίας] δὶς ἙΒ. Ε. Ὑπ]σο, ὅτως. Π,εοπῖς, οὗτοι. Ξολοί{. οὔτοι. 

[εἆ εοπιπημηῖςαίῖοπε αξτεαε εἰ ἵρηεαε {αομ]εαεῖς μη]-- 
ἔαἴεπα «οπ{ετνατε, Ἀξτειη γετο εἴ ἴσπεπι οπι {είε 
οὗ τοδι {ααπα «ομέίπετε, {μπα τε]]αμῖς εείαπι Ρε- 
πιϊχία, γυἷπι εἶς, ΡεπιαηΠοπεπι, εἰ {αρ βεηέίαπι 
οοπίεττε. (Ὁμοπιοάο Ιρίειγ ΓετΓὰ αιξ ἆφυα εἷς- 
πιεπίαπι Πτ; Π πεαιε Ππιρ]εχ, πεφιε Ρείπλωπη, 
πεφνε {εἰρίο {τεέαπι αλ μῖά εἴε, (εἆ {εππρετ α]ίαιο 
ἰηπάϊρεί εχίειπο α πο {αρβληεία εἶως οοπεἴπεαζιΓ 
Αἴαιε εοπίείνετωτ ζ Ναπι πε {αδλητία αιἶάεπι 
ποίοπεπα ποβῖς τε]αιεταπε: {εά ππυ]έαπι Ἠαδοε 
{ασβατυπα εἰ οὐ{οιτῖταξίς 1ἆ αιοά ἆε {εγγα τταάιπε 
εαπι αἰίφωζά ῥεγ {ε ε[[ε. Αι αιοπιοἆο αξτε ορις Ἡα- 

Ιρίααι «οπιρὶηφεηίε, εἴ «οπΏπεηίε, Π Ρετ {ε 

εβὸὶ Νοη Ίαπι ἵεΓΓὰ ρετ {ε ετῖτ αιί αφ: {εὰ αξτ 
πιαίεΓῖαπα ηος πιοὰο «οσεῃς εἰ ἀεπίαης {ετταπα εί- 
Πεῖε, αἱο πιοάο ἀῑ[οίνεις εἰ επιο]]]εηδ, 20 µαΠΏ. 
Νευίγωπι Ἱίλαμε Ἀοτυπα εἴξ εἰεπιεπευτα, οµπῃ {{ 
αι, αιοά απδοῦυς {αρ ληιίαπι εἴ οἵἴωπι ργᾶ- 
δαΐς. 

Τ,. Ῥοττο ααίεπα [1ῤ/απέίαπι αἴπηῖ εἰ ΙαἱεΥίΦΗΙ 
Φα αέίδης ἠῤβῥα», αἴᾳμε {ς ἴετε ἀεβπῖαπ : 
τυτίαπι φηαμαίέεσ, εογβογα [αοϊυπε εἰ [μὐ/ήαπέας, 
Ἠας νετο να]άε {απί οοπευτραία. ΊΝαπι { ρεςι- 
Ἡατεπι {Πα {λητίαπι Ἠαδεηε αια]έαίες, οὗ αλα 
«οΓροία ἀϊομπίωτ εἴ {απε, ποη Ιπάϊρεπί αἰῖα (αὓ- 
Παηίΐα, «πι ἨαῦῬεαηϊ {ααπι. ῥδἱ γετο ος Π]]ῖς {αη- 
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τὸ χορὸν, ὅπε ἐσίαν οὗτοι κὶ ὑλίω χαλᾶσι, δῆλον ὅτι σώματος µέέχεσε 
σώματα }ὸ Οὔχ εἰ πὸ δὲ ὑφεσὼς κὶ δεχόµΆμον, διαφέρει ἀνάγκη Ἡν 
ἃ δέχεται καὶ οἷς ὑφέσηκε. Οἱ δὲ τὸ ἥμισυ βλέπεσι πὺ ὸ ὕλίω 
ἄποιον ὀνομάζουσι πὸς δὲ πεοιότηἜ, οὐχ ἔπ βὔλονται χαλεῖ ἀὔλους, ιοθό 

Καΐτοι πῶς οἷόν τε σῶμα, ποιότητος ὤνόυ ποσα, ποιότητα σώματος 
»/ Ἡ μ. ε ον / ο / / / ε ] 
αγό µη νοΏνίας: ὁ }9 συµπλεχὼων σωμα. παση ποιΟοτητ λογος 6ὐδενὸς 

ἐᾷ μὴ σιω πνι ποότητ σώματος ἄφψαῶαι τὰὺ άνοια. ᾿Ἡ τούιω. 
ον σα, ή ο / / / λ λ 

«ξὸς τὸ ἀσώμα]ον τῆς ποιότητος µαλόµΆμος, µάχεῶ-αι καὶ «φθὺς τὸ 
ποιο τῆς ὕλης ἔομαν Ἡ Οατέρή Ὀοίτερν Ἀποκρίνων, κοὶ αμφότερα 
χωρίζει Ῥλλήλων. Ὃν δὲ πνες αὐὴ «πἘοράλλοντα| λόγον, ὡς ἀποιον 
7 ἐσίαν ὀνομάζοντες, ἐχ ὅτ πάσης ἐβέρηται ποιότητος, δλλ’ ὅτι πάσας 
Ὁ ὶ 2 . Ν΄ 3 . 

ἐχἀ τας ποιότήας, µάλια παρὰ Ἱ ἐνοιάν ὕοι. Οὐδὲς 29 ποιον νοεῖ 
λ ο δι »/ ΑΣ οἱ αν ο κά Δ ι 

τὸ μηδεμιᾶς ποιότητος ἆμοιρον, Φόδὲ ἁπα)ὲς τὸ πάντα πάοιἐν αεί ε- 
λ ΑΑ ο / Ν / / ᾿ Ακ / λ λ 

Φυκὸς, Φὐδὲ ἀκίνητον τὸ πάντη κινητό. ᾿ἜἘκεῖνο 3 οὐ λέλυται, κἂν ἄει 
μτ «σοιότητος ἡ ὕλη νοῆται τὸ ἑτέραν αὐτὶὼ νοεῷ-αι καὶ διαφέρουσων 

ο” 

τῆς “σοιότητίθ”, 

Ἐ, 3. σώματα γαρ] Ἐοτίε, σώματα ὃ᾽ ἄρ---. Νε] ἵταπ[ροβίϊς ρατί]ομ]ῖς, σώματα δὲ σὔν. εἰσί τὸ 2ὸ ὑφεγώς. 
Α. 5. μαχόμενος] 8ἱςο Β. Ε.. Τκεοπῖο, Ὑμ]6δο, µαχόμενον. 
Β. 5. τῆς ποιότητος] Χγ]απάετ ἵπ Αηποίαί. αἆ Ρ. 1οδ23. Ἠππο Ἰθταπι Ώπε ἵταποαίαπη ρτοπυποῖαί, εί ἵπ Θτ. εᾱἶ- 

ἄοπε βσηαπι ἀείεέτα» αβετίίσαπι αρρο{ω({ Ρροβτεπι]ς Ἠϊ9 νατοῖ. Ἐαιίάεπη 1]]χας οοπ]εέχαταπα ποῦ {119 
τα({οΏ]θ Ἡαβετε εχΙΊπιο. Ἱ 

επι {[δ4Ηε οοπιπιαπε, αωοά {αυ{ρηίαπι 1ρῇ εί 
πιαίετίαπι αρρε]]απε; Ἰϊαιεί «ο{ροτάπι ϱα5 Πεγί 
ΡαΓιεῖρες, ποηῦ εΠε «ο{ροτα. ΌὨιοά απίεπι {αρ{{- 
εἰς εε ἵη {6 τοοῖρίε, πεοε[ε ε{ι ἀϊπειτε αὐ 15 αι 
τεεῖρίέ εἴ α ίδιας {αδαΗΗτ, ΤΠ νετο ἁῑπιιάίαπα νἶ- 
ἀεπε, ϱάσίεγίαηη επῖπι Φα) αξἰς εχβεγέει ἀῑουηί: 
αυαἡτλίες ροτΓο πιαϊετῖα εχρετίες ἀϊοετε πο]αΠέ. 
Αταιί ᾳαοπιοάο Ροῖε[ξ «οτρις πε αμα]ίζαε {αςε- 
τε, φαί αια](λίες Ππε οοτροτίδα5 ποπ Ιπιε]]]ρί: ὃ 
Έ μα. εωίπι ταξῖο οογρς επ οπηπί φμα[ίαίε «οἩ- 
πεδε, ποπ ραείέατ Ιπεε]]εξέταπι οοτρας α]άπα [πε 

αυα]ίέαιε αἴείπρετε. Αι Ιρίεατ ααλαίεπι {Πςοί- 
Ροτεᾶπι περαης εἴίαπι ππαίετίαπι αμα]ίέαις εχρει- 

(επι ε[ῃε Ἱπβείῖαιί νιάδέατ, αιέ α]έεγαπι αἸέετο {ε-- 
«εΓπεῃς, ιίτα(ιε Ἱηνίοεπι {εραταί. ΌΏυαπι γετο 
ποηπι]] εοτπι ργατεχυηί ΓΑΙΟΠΕΠΙ, /1ά{ΕΥ{άηΙ 
{1/11 α{1ς υάε 1.11 αἱζί, ΠΟ φιιθᾷ οηΙ1 ὄὲ /ῥο]ἱαία φιια- 
/ἱαΐε, [εά φωία ομπίδις ῥγκά ία φαἰἠ{α δις, τηἈχῖ- 
πιε Οοπιπιαπί ἸΜοείεία τερµρπατ. Ἀεππο φυἱρ 
τά αι τρείς εχίοις Ιπτε]]ρίε, ααοά πα]]ας ααα[ῖ-- 
εαΐδ ποη Π{ ρατίίοερ5; πεαιε αὖ αβεξτίοπε Ἱπππιι- 
πε Ἰά, ααοά εα εἰ παΐιτα αἴ οπιπία ρα Ρο; 
πεαιε ΙπππποῬί]ε, αμοά οπιπίθας πιοάῖ πιογείαΓ. 
Τ]αά ααέεπι {οἶαξαπι ποη είε, εείαπα {1 {εππρεί «πα 
αυα[ίταιε Ππεε]]σαέαγ πιατετία, αἰίαπα ελπη ΙΠΤεΠΗρῖ, 
εἴ ἀϊβετεπίεπι α αμα]ϊαίε. 
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ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΟΥΡΟΝ. 

ΡΙ Τλπουαι1Ι 

ΡΙΕΡΟΤΑΤΙΟ οὐ Ροσξτύξ ΝΕ θΏΑΥΙΤΕΕ ΩῦΙΡΕΜ ΥΙΥΙ ΡΟςΞΕ 

«ΕοΝΏΩύΜ ΕΡΙΟΌῦΒΙ ΏΕΟΕΕΤΑ. 

α. ΟΛΔΩΤΗΣ ὁ Ἐπιωύρου σιωήθης βἱολίον ὀξέδθχεν, ονίι- 

| γρόψας, “' ὅτ κ τὸ Ὁἵ ἄλλων Φιλοσύφων δόγματα Θὐδὲ 
 ἕν Όου” Ὅσι πίνω ἡμῖν ἐπῆλλεν εἰπᾶν «οξὸς αὐτὸν περ τἩν 
Φιλοσόφων, ἐγράφη «πεότερο. ᾿Ἐπὲι δὲ κοὶ τῆς αολῆς Ἀ[αλυείσης, 
ἐλύοντο πλέίοες ὂν τὰ «ξιπώάτῳ «φεὺς Τ αἴρεσν, ἐδοξέ µοι καὶ τούτης 
αἀναλαβᾶν, εἰ καὶ δὶ ἆλλο µη)ὲν, δλλ’ ὀνδεξεως ἔνεχφ τοῖς ὄ0ιιύήσιν 

ἑτέρους, ὅτι δὲ τὴς λόγες ἔχφσο ὧν ἐλέγχει κο τὸ γράμματα μὴ 
παέεγως Φελ)εῦ, μηδὲ φωνὰς Ἀλλαλόλεν ἄλλας Ἀποσσώντι, κὶ ῥήμασιν 
ἄνόυ γραμμάτων οπιπ]έμΏρον, ποκρθεῶ-αι τὰς ἀπέίιεες. 

.8- πλείονες] λόγοι εχοϊ]ἁϊ[ε επι ιπιαταπ{ Απηϊοι, Μετ. Ἐεϊῆς, ᾳποβ γετίεπἆο {εσαξας {ωπη. 
| Ἅ ἕκαγον] Εοτῖς, ἑκάγω». | 
7 { 

7 

.Ὑραμμάτων] Ὑεπεί. 2. Ῥτο νατῖα ]ἐ6οπο, πραγμάτων: αιοὰ {ρεεῖε ποη «Άσε, 
»7« ἀποκρούεβαι] Ἱιερεπάιτη παρακρούεβαι οππα ΧΥΙ. εἰ Εεἴῆς, 

1. ο οτης Ἐρ]ιουσί Εαπ]ατϊ Ἡθταπα εἁΙ- {είπιοπες, υΙαπα παὶΒὶ Εαῑέ Ἡο 4ποφιε οο]]ρετε 
ἀῑς, Πος Ιπάϊσε, Λε οἱ υέ φιΙάε]η ῥο[ε [εεμπ- εἰ [οτρίο οοπῄσπατε; { πυ]]απι α]απι οὗ τεπι, 

ἆᾳ αΠογωη ῥΡΙ/ΟῥΡΟγΜΣΙ ἀεεγεία. (Ὁοπῖτα αμεπ, {Αἱέεπι μέ Η5, αι! ἵπ α]ίος Ιπαυίταπς, ἀεπιοπβταγεπι 
αὐαξ Ρτο ΡΗΙ]οίορη!ς ἀϊΠετετε ποῦὶς {αδ]ε, εα Ίαπι ἆἀεδετε αἳ Ἠὶ6 6οταπῃ, 4ος αΓσιΠέ 2υέ γεβε]]αης, 
2ης οοπ/{ερβπαᾳς, ΟὨιοπίαπι αμέεπι {ο]μίο αἱ {οηῖρί ποπ οδϊίε ρετοιγεῖ, πεαµε «95 γοςες Ηίπςο 
ἀπριιαάοπ Ιπεετβαεταῖ οσξέω, 1Π απηὈυ]αείοηε σοπι- Ἱπάς αν] ει ἀῑδμοπες ἤπε {οτίρίιτα αἀοτῖτί, Ίέα- 

:Ῥ]ωτες αἀνετίας εαπι {εέῖαπι α ΠοὈῖ Ἠαδιά {απὲέ ας {αυάεπι ἱπιρεῖες βιοετς, 

ΡΡρ 3 
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β. Προελθότων 3 ἡμγ εἰς τὸ γυμνάσον, ὦασερ εἰώὰμλν, ἐκ 
α[ατελοῆς, Ζάὐξιππος, Ἐμοὶ μδὸ, ἔφη, δοκᾶ πολὺ τῆς «φεοσηκούσης ὁ 

λόγος εἰρ]ῶ αι παῤῥησίας µαλαχώτερο αἁπίασι ο) ἡμῖν ἐγκφλοιῦτες οἱ κε 
αξι Ἡροκλέδίω, τῇ Ἐπικόρη καὶ τὸ Μηπεοδώρα, ἡμῖν μηδὲν αἰήων 
ὄντων, Φρασύτερον χο ψομδοις, Κα) ὁ Θέων, Ἑἶτα σὔχ ἔλεγες, εἶπεν, 

ὅτι τοῖς ὀκείων ὁ Κολώτης ««ζασαλλόμημος ὀὐφημότατος ἀνδιῶν «φαί- 
νετα); τὰ 39 ὂν ἀνθρώποις αἴθισοι ῥήματα, βωµολοχίας, ληκυθισυὰς, 

ἀλαζονείας, ἑταιρήσές, ανδνοφονίας, [βαρυσύνες, πολυφροξες, (βαρυεγκε- 

Φάλες σιωαγαγότες, ᾿Αθισυτέλες, κο Σωκροΐτας, καὶ Τυοιγόρου, κοὶ 
Πρωταφόρου, καὶ Θεοφροίσυ, καὶ Ἡροικλείδου, καὶ Ἱππάρχου, κ) Τήνου γὸ 

Εχὶ Ὁν ὀιφανῶν, καἸεσκέδασαν; ὧςε εἰ κ) τὸ Άλλα παντα σοφῶς εἶχεν 
αὐτοῖο, 39) τὸς βλασφημίας (ωύζα, καὶ κατηγορίας, «Φοῤῥωτάτω σοφίας 
ἂν εργεῶα/ «φόνο ὴὸ ἔξω Ἀεία χοροῦ, καὶ ζπλοτυπία δ αῶένειαν 
Ἀποχρύψαι μὴ διωαμλη τὸ ἀλγοιῶ. Ὑπολαβὼν ὦω ὁ ᾿ Αβιροτέλης, 
Ἡρακλείδις ὦω, ἔφη, γραμματιὸς ὢν, αντ τῆς «σοιητπκῆς τύθοης, ὡς 
ἐκεῖοι λέγουσ, ὃ τά Ὁμήρε µωρολογημάπων, Ἀποήνει Όμύτας Ἔπικβεῳ 

χαρα. Ἡ ὅτπ Μητρόδωµος ὂν γράμµασι τοσούτοις «σοητῇ λελοιδόρηκεν. 
᾽Αλλ’ ὀκείους μλὺ ἐῶμῖμ, ὦ Ζάΐιππε τὸ δὲ ὂν δρχῇ τό λόφων ῥή)ὲν 

.ὁμων] Περεπάιπι νϊάείατ ὡς οππι Με. Ἱίααπε γεσίῖ. 
καθωφωμύνις],δίο Ὑεηεί, 1. Ἠαι], Μες, Ἠαίρα, καλωφώμονω, 

ΤΠ. Ῥτορτεβί επίπι ποὈῖς πΊοτε ποβῖτο ἴπ σγπι- 
πα/υπη « {ομοία, Ζειχίρρυς, ΜΠΠί ααἰάεπα, Ιπαιῖς, 
{ετππο {αΐΠε ν]ἀείας Ἰαδίεις οϊᾳιαηίο πιο], 
αµαπ Ηδετίας «οηγεπίεης τεί εχἰρετεί ; αὈῖί (αππεῃ 
Ηετας]ίάε πο ομ]ραπ5 αλά αἱρετίις (ταξαί[ε- 
τηις Ἑρίουταπι ας ΙΜειτοάοταπα ἱπιπιετίτος 1]]ος εί 
ναειος «ω]ρα. Ἠος νετο, ἱπαμῖε ΓΠεοη, πο ἀῑςίς, 
ευ Πΐς «οπιραταταπι Οοἱοίεπι Ποπαίπαπα ἵπ ἆἷ- 
εεπάο γ]άετί πιοάεβιἩππαπι Οοηφεία επίπι 1 
υπυπα αμα Ίηπίες Ποπιίπες Ἠαδεπτας {οράΙππια νο- 
εαὈυ]α, {ου Ηεαίςς, 2ιπρυ]]ας, αττοραηείαθ, {6Οἵ- 
τα(ίοηες» Ποπηϊς]άϊα, ϱταγε σεππίέω, πιι]έογαπα 
Ρετά[είοπεπι, εετοὺτί σταγεάϊπες, ἵπ Ατητοιε]επι, 
ῥοεγαίεπι, Ργίμαροταπι, Ρτοίαβοταπι, ΤΠεορηταί- 

ἴαπι, Ἠετας]ίάεπα, Ἡιρρατοπαπι, ἀεπίαιε πεπιῖ- 
ηεπι ποή νίτοταπα Π]αβτίαπι, εβιάεταπίέ υη]νετία; 
εξ { αἱοααίη οπιπία {αριευίετ {ΠαιαῖΠεπε, οετίς οὗ 
πια]εάϊξία πο, Ἠαίαμς οτἰπαϊηαίίοπες Ἰοηφίβαπια 
{βιεγίπῖ α [βριεπίία ατοεπάι. Ἰην]άεπιία επίπα εκ- 
οἶαία είϊ α ἀϊνίπο «ποτο εί οδιγεξϊα(ἰο ααα: οὗ ἵπι- 
Ὀεοί]]Πταίεπι 1ά αιοά ἀο]ει ἁπιωίατε ποπ ροίείξ. 
ἨΗαο νειδα εκοἰρίεης ΑτηἜοίε]ε», Ἠετας]άες, αἷε- 
δαΐξ, ρταπιπηαεῖους ουπα Πΐ, ῥοξέίος ἐεγδ, αἱ Ερί- 
ουτε! αρρε]]απε, εἐ ΕοΠοΓΙΕΟΥΗΠΙ ἀῑεΙγίογιη ρταξίαν 
Ἐρίουτο Ἠαης τερεμάϊέ ππετοεάεπι: γε] εο «οπι- 
πποίµς, αιοά Μειτοάοτιφ ἔαπι πιυ]έα {οτῖρΠι αἆ 
ἱρποπιίηίαπι Ἡοπιοτί ροετεϊπεπεία, 8εά Ἠο8, Ζειιχ- 
Ίρρε, οπές. Οιοά αμίεπι Ιπίεῖο ἀπριαῖο- 

1087 . 
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«εὺς τὰς ἄνδίρας, ὡς οκ. ἔσι ἕν κατ αὐτὴς, πὶ οὐ μᾶλλον ἐπεὶ χέκ- 

µηκεν δε, αὐτοὶ δὶ αὐὴν πξανομλω, ἅμα καὶ Θέωνα «φδαλαβόντεο ; 
Καὶ ὁ Θέων «σεὸς αὐτὸν Αλλ ὅδα μῥ, ἔφη, ὁ ἆφλος ἑτέροις 

| Ἐκτιτέλεσαι 
αν «ς 

σκὸ ἡμν' 
Νῦν αὖτε σχοπὺν ὤλλον,---- 

εἰ δυκεῖ, θέμθμοι, ποιαύτη πνὶ δίκη µεήωμὃρ Απσὲε εδ Φιλοσόφων τὴς 
./ . κ / ον ἡ Ε / «/ 

5 ἄνδρας' Ἀποδεξαι 9, ἂν πε ᾖ δωατὸν, ο)ηχἀρήσωμΏρ, ὅτι μηδὲ ζῆν ὅοιν 
ἡδέως χατ᾽ αὐτώς. Παπα), εἔπον ἔγωγε γελάσας, εἰς πιὺ γαδέρα τοῖς 
ἀνδρασιν ἔοιχας ὀναλέῶ αι, κ) τὸν «δι τό κρεῶν ἐπάξευ, ἀφαιρούμλμος 

ἡδυν]ιὼ ανθρώπων βοώντων, 
Οὐ γὰρ πυγµάχοι ἐμὶν ἀμύμονες, 

6ὔδὲ ῥήτορεο, Θὐδὲ «φοβάται δήμων, Φύδὲ άρχοντες, 
Αὲὶ δι’ ἡμῖν δκάς τὲ Φίλη,--------- 

καὶ πᾶσα [) σαρχὸς ὀπτερπῆς κίνησις, ἐφ ἡδονίιώ τινα κὶ λαρὸν ψυχῆς 
ἀναπεμπομδης. Δοκεῖς ἆω µοι μὴ τὸ ἡδὺ ὀξαίρεν, ὥς Φασν, δλλὰ 
τὸ ἕν ἀφαφξῶ-αι τὰς ἄνδιας, εἰ τὸ ζῆν ἡδέως μὴ Ἀπολέψεις αὐτοῖς. 

ο Τί ὦω, εἶπεν ὁ Θέων, εἰ δοκιμάζει τὸν λόφον, αὐτὸς οὐ χεῇ παρόν; 
Χεήσομαι, πο, ἀκροώμλμθ”, καὶ Ἀποκεινόμμθ”, ἂν δέιῷε τὰὸ δὲ 

ἐπιχισίσωμιν] 8ἷο Β. Ε. ΑΙά, Βας Χγ]. Ύλ]ρο, Ιπιχηῤόσεμι. Β.τ. 
Ἑ. 9. ὠναπεμπομένς] Ἱμερεπάωπι, ἀναπεμπομένη, οαπι Εεϊῄς, 
Ο. 1, λόγον----εἶπον] Τια Μετ. εοπ]εοῖί ἵεπι Ῥεϊῆκ, Ὑπ]ρο, λόγον αὐτὸς οὗ χρεία, «σαρόντι χρήσομαι, εἶπεν. ΤΠ οὐ 

χρῃ ΑΠαυ]ά Ητί Ίαναπί: Α. Β. Ε. Ὑεπεῖ, 1. Ἠατ]. Ῥ. οὐ χ. Ψεπεῖ. 2. οὗ χρῇ. 

ηῖς αάνετίαπι Ἐρίουχεος ἀῑξίαπα {ας Εκ εὐγ]ωη 
βτα/ετ{ρίο πε υἰυί φιάεπι βο[ε, ος ποη Ρροξίως, 
μαπάο Ἠϊς ἀε[εβις ε{ε, Τρί, αἀίεῖ(ο ΤηἩθοπε, αἆ 
σι Ρετάμείπιαςὶ ΄ΤἩοοη {πο τείροπάϊε; Αταιί 
Αηῖε πο ος Ίατῃ αἰ ρεγερετιη{ί οΕΓίΑΤΠΕΠ. 

απο αἶῖας {οορι» εβ, 

{ Ρ]ασεί, «οἱ]οσαπάμς; οί [ο αο[οαππατ ρ]ί]οίο- 
Ρ]ίς {αξίας Ἱπ]ητίας, μέ ἀεπιοπίέτεπιυς, {1 αωἱάεια 
Πε Ροίε{, ὀεεμπάση Εβίζμγεος πε ῥο[[ε φίάεοη 
{πεκπάε υἱυί. Ῥαρα | ερο τί εάϊτο ἀῑχί, Ἡ Ιάετῖς 
πη]αὶ ή Ποππίπιοις 1π γεπίτεπι νε]]ε ἱπβ]τε, 
Πέεπιαιε ἆς «αγηῖρις πποίυσας, αιἱ νο]ωρίίεπι 

ἀείτα]ας Ποπαπίρις οἸλπιαηείους, 
Νο ραρῖ]ες {απιας, 

ποῦ ΤΠείοτεδ, πον οἰγίέλίαπα ρ’αΠάες, ποπ Ρρτίη- 
εἷρες, 

Βεπηρες {οἷα Ίαναπί {εὰ πο οοηγ]νία, 

οπιηί{ᾳωε «αίπεπι {αανίεει 2ΗΠεῖεης πποῖῖο, ααα: αά 
αηΐπια: νο]υρίαίεπι αωαπάαπι αἴημε ραιάϊυπι τεὰ- 
εαῖ. Ιῶαυε πιμί ν]άετῖ ποῦ γοἱμρίαίεπι αμίεττε, 
{εά γΊίαπι 116, υὈί {αανεπι γἶταπι 1 ποη Γε]ίπ- 
αυΐ. Ομιά ετρο, ἱπαυῖε Τπεοῃ, { ἀῑρωιδείοπεπι 
ΡΙοῦαθ, εὰ ποΏ Ἱρίε μτετὶ ργα/{επὶ Ότας, ἱπ- 
αυ.πα, αμάίεης εί τείροηάεης υδἱ τοφμἰτεεϊ; Ρείπ- - 
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ἡγεμονίαν ὑμῦν «δαδίδωμι. Μιαρὸ δὶ «φποφασσαμβῤα τῇ Θέωνθ", 
᾿Αρισύδημος, Ὡς σιώτοµον, έφη, κ) λείαν ἔχων ὁδὸν ἀπεπέφρόυσα, ἡμῖν 
«πρὸς τὸν λόγον, 6ὔχ ἐάσας «ἴθι τᾶ κολᾶ «ξότερον ὀὐθιιύας ὑπουέν 
τὸ αἴρεαν. ᾿Ανθρώπες 3ὸ ἡδωίὼ ὑποτεμῆῤης τέλος ἐχ ἔπυ οξε- 
λάσα| τὲ ἡδέως ἕῃν ῥᾳδιον τὰ δὲ καλῶς ὀκπεσόῆες, ἅμα καὶ τὸ ἡδέως 
σιωεξέπιήον' ἐπεὶ τὸ ἡδέως ἕῃν ἀνῶω τὰ χφλῶς, ἀνύπαρκτόν ὅδιν ὡς 

Υ. Κα) ὁ Θέων, ᾽Αλλὼ τῶτο Ὦ, εἶπεν, ἂν δόξη, τὸ λόγε «φθοϊόντος 
οἶνα Φησόμεῦοε γῶ δὲ χρησόμεδαι ποῖς διδοµόῤοις ἴσ᾽ αὐθὴμ. .Οἴωῦ) δὲ 
αξὶ φασέροι τγαδὸν Ε), κ) τὰς ἄλλης «όρους ἡ σαρχὸς ἄπανᾶς, δὲ ὧν 
ἡδονὴ }ὶ μὴ ἀλγηδὼν ἐπεισέρχε) ἱ πάντα χαλα κ) σοφὼ οξωρήματα 
Ὁ «ὖθι γαδερα ἡδονῆς ἕνεχα, γεγονέναῄ, κοὶ Ὅ ὑπὲρ ύτης ἐλπίδος αγα- | 
Φἣς, ὡς ὁ σοφὸς εἴρηκε Μητρέδωρος.. Αὐτόλεν Ὢ ὧω, ὦ ἐταῖρε, Φφαίνον’) | 
γλίφρον τι ὶ σαπρὸν ὢ ἑ βέβαιο αἴτον τᾶ ἀγαδοῦ λαμθάνο]ες, λλλὰ 
τοῖς πόόροις τύτοις δὶ ὧν ἡδωὰς ἐπεισάγονται, ὃ «θὺς ἀλγηδόνας ὁμοίως 
χαζατετοιμμδῥω, μᾶλλον δὲ ἡδονὼ μᾶῥ ὀλώοιο, ἀλγηδόνα δὲ πᾶα πῖςε 
µορίοις δεχόµΆμον. ΤΠᾶσι }ὸ ἡδονὴ «ξὶ ὤρθρα καὶ νεῦρᾳ κοὶ πόδας καὶ : 

χάρις, οἷν ὀνοικίζε) τὰ πάθη δενὰὼ καὶ αέτλια, ποδαγριὸ, ῥεύμαπι ὃ 

"Ανόε ο 
.κατατετριμμένον] κατατετρηµένον γετίετατπί Απιϊοί. εἰ Χγ]. . 

Π]αά τεξῖας. ὙΨετίεπᾶο εχρτεβεταπέ Απηζος. 
1 
2. ἡδονὴ περὶ] ἡδονή ἔσι περὶ ααῖ {οτρεπάατα αιῖ οορϊ(απάπτη : 

εί Χγ]. 
.τὰ πάν] Ὀε]επάππι τὰ οππι Με. 
: ποδαγεικὰ ῥεύματα] Μα] ϊπα ποδαγρικὰ, ῥευματικὰ, Φαγεδαινκά. Ἰήεάϊαπα εἰίατη γιάϊι Με. Ἠατ]. καὶ ῥευμα- Ἱ 

τικὰ, κα) Φ. 
σα σα 

3 
2 

εἰραίαπι αυέεπα γοΡῖς. ἐΓλάο. ΄Οαπι ἵέααιε ραγυπι- 
ΡεΓ {εΓρ]γετ/αεις εΠει ΤΠεοῃ, Ατιοειιυς, Όμαπι, 
Ιπᾳυῖξ, «οπιρεπάἰο(α εἰ Ρ]αηα πος Ιπίετο]ωη νία, 
ἆαπι ποη Ππὶς {επι Π]απι ἆε Ποπείεο αιή]απι 
Ρτίοτε Ιοςο ἀϊςοετε! Ναπι Ποπιΐπες, αιἱ ἄπεπι ντα 
Ώρίυιπέ νο]αρίδέεπα, Πο {βοῖ]ε εί {πανί νΙξα ἆε- 
Ρε]]ετε; {εά { ἨΠοπεία νΙία΄ εχοῖἀετιπε, Ἱαευηάα᾽ 
Ππια] εχοἰάετυπε; 1ρᾳ επίπι ἀῑομπε, ΕΒίεγ; ποἨ 
Λ2(5 1 [μαυίέεγ υἰυάδΗγ [πε ῥοπε/]αἰο υἰία. 

ΠΠ. ΄Ταπι Έμεοπ, Ἠος ετρο, Ιπαπῖέ, ἵπ Ρτο- 
στεία {ετπποηῖς, { Ίεα νιἀευΐεατ, τεροπειηως. Ἄωπς 
Πφαίεππυς, αυ: αὉ 1ρῃ5 ἁαπειτ. Ἐκιιπιοπε Βρί- 
οωγεῖ, εἶγέα υεπίγεπα ε[]ὲ δολωση, γεἰίφμο/ζτιε 7εαίς 

εμέ επένεγ/οε, ῥΕΥ Φος υο]μβίας, ποπ ἀο]ογ, [ο {ηβ- 
ημας; ο7/Πε/(ό ῥμἰεῤγάς εἰ [αρίπέες ΓπυεπΗίοπες εκ- 
/2ΗΗ([ε οὐ υομβίαίευα φαν εἴγεα υεπέγεπα υεγ/[αέμ”, εξ 
[βεπα δοπαπη ἄε εὖ, ας Γαρίεη ἀῑχίε Μειτοάοτις. 
Ίσαιε αὉ Ιπίεο ατα, απαῖςε, νιάεπεατ Ἱε]απαπας 
Ρυετίάαπα, εἰ Ιη{αὈϊ]επα Ῥοηί «αιίαπι {λέμετε: εἲ 
αασξ οµπι πιεαίθας Ηῇ5, Ῥετ απο γο]αρίαίες {Π-. 
ετοάπουπίατ, εείαπι αἆ ἀο]οτες Ρεήπάε ρει[οτείατ; 
ααίε Ρροβι5, αἩςξ νο]αρίαίεπι ραιεῖς, ἀοίοτεπα οπι- . 
πῖρας ρατείδις αἁπιίατ. ΄ Οπιπίς επίπι γο]αρίας 
εἶτσα αΓέΙ5, Πετνοδ, ΠπαΠµ5, εί ρεάες εἴε; ααίδις 
Ρατέρας {ιβειπε αἴίοςες αίαιε πιετίὶ αβεξτις, 
βιχις ροάρρτίοῖ εί ρασεάαπὶεῖ, «Οτ{ΟΠΟΠΕς; Ρι- 
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Φαγεδαινικ), κοὶ Ἅ]οιορώσές ὢ Ἀποσήψει ὀσμὴν ὃ καὶ χυμὴν τὰ ὕθεα, 
«ΦἘοσα)ο9ὼν τὰ σώµατι, μικρὸν ὐρήσς χωρίον ὃν ἀσπὰ παντάπασν τὸ 
κυάμΆρον λείως κοὶ «πθοσίωῶς, πὰ δὲ ἄλλα πολλάκις δυαγεραίνει κοὶ 
ἀγονακτᾶ πυρὶ δὲ καὶ σδῄεω καὶ ὄάγματι κοὶ ὑσειγίαν θδδὲν απαγξς, 
6ὔδὲ ἀναίῷητον ἀλγηδόνος, δλλὰ καὶ καῦμα κὶ ᾖγος εἰς ἅπαντα καζι- 
δύεται καὶ «Ὄυρετός αἱ δὲ ἡδοναὶ χοβαπξε αὗραι «οεὺς ἑτέροις ἕτεραι 
τὰ σώματος ἄκροις ὀηελῶσαι [ο χέοντα} καὶ ὁ χβόνος ὁ μβὸ τότων 
οὐ «οολὺς, Σλλ., ὥασερ οἱ αἱάτ]οτες, ἔξαψω ἅμα καὶ σοέᾳν ὂν τῇ 
σορκὶ λαμθαάνασν ὁκ ὃ τὰ πόνα μάρτυς ὁ Αἰφύλε Φιλοχ]ήτης ἱκφωὸς, 

Οὐ γαρ ὁ δάκων (Φησιν) ἀνηκεν, ἀλλ) ένώχισε 
Δενὴν σοµάτων ἔκφυσω, ποδὸς λαθεω. 

Ὀλιῶείη ἀλγηδὼν, 6ὅδὲ ἕτερο, τοιαῦτα κινῆσα καὶ 2αβλαλίζασα τὸ σώ- 
µαπος 2λλ) ὥασερ τὸ τῆς μηδικῆς ασέρµα πολυχαμπὲς καὶ σιαλίωὺν 
ἐμφύεται τῇ γῇ καὶ ἈἱαμΏύει πολιὼ χρόνον ὑπὸ τροθώτητος, οὕτως ὁ 
πόνος ὤγκισθα χοὶ ῥίζας Ἀ]οασείεων καὶ συμπλεχόμᾶμος τῇ σιρκὶ, 
«δαμλῥων οὐχ. ἡμέρας Θόδὲ νυκτὸς µόνον, 2λλὰ καὶ ὥρας ἐν ὀνίοις καὶ 
αὐθιόδους Ὀλυμπιαχὰς, μόλις κ ἄλλων πόνων ὥασερ ἥλων σφοδρόἹέρων 

ὀκκραόμᾶρος, ἀπαλλάτ]ετα. Τίς }ὸ ἔπιε χρόνον τοσῦτον, ἢ ἔφα)λω, ὅσον 

3 μ ο χάσω», πας ος. Ρ. 128. εἰ Χγ]. νετί. ἐνῆκεν. Ἐοτίε, Οὐ γὰρ δρώκων ἐνῆκεν, ἀλλ ἔνώκισε Δεινὴν 

Α... το κκ μωάφσοή αφ λτωλετόμωκών  γὠαν 
Α 

.5. ἐνίοις] Βετιρβ εκ Ἠατ]. Ὑπἱρο, ἐνήκς. μας : | 
«6. Ὀλυμπιακας] 8ἱο Ὑεπεῖ. 1. αι]. Ὑπ]ρο, Ὀλυμπιακῶν: υπᾶε απῑθ Ὀλυμπιάδων οοττῖραί, 

ἐτείαζβῖοηες. Ίαπα οάογαπι εξ {αροτυτη Γιαγίβππιος 
εοτροτί { οβετας, εκίσυυπη ρ]αηίβίπιε ἵη εο οσοι 
οΏεπάες ααἱ Ἱεπίέες ες ]ιουπάς αββοίαέως; τε]ίαιιε 
ΡΙετυπιαμε αγετίαπέατ ες εερτε ἔετωπε. Αε πυ]]α 
Ππίεγίπι ρατο ε{ἒ, οαῖ ἰρπῖ, {εττο, πποΓ{α, {ουεῖςα 
ΏΟΠ {εηίως ἀο]οτῖς πέεταέυτ:; {εὰ εε α-{ξις, εε δε]ω, 
οἵ {εὐτί τοζωτη «οτρυς ρετναάιπε. Ἡ ο]ωρείες αιι- 
Σαταπι Ιηβίατ αἆ αἶῖας αἴφιε αἰία ςοτροτίς εχίε- 
πηἰίο τεπἰάςηίες, Παεΐπι ἀἰβιπάππας: ηεφιε 
πηυ]έωπι ἀωγαηῖ {οπιροεῖς, {εά ἵηβατ Ισηΐηπι ἵπ 
4ΐτε [ωίτο ἁῑουττεπείατη, Απιαὶ ες οτἴυπειαγ ἵπ 
εατπε εί εχ(ήησιυπεωτ. Ώε ἀοίοτε τε(πποπίωπα 
Ῥμ]οξ8εία ΑΕ{ε]νγ]εί [αβιεῖε; 

Νεο αυῖἆ τεπι]αέ, {οἆ Παδίίαίαπα οοἶ]οσαέ 
1η οοζροτε ρτᾶνετα ἀεπίῖωπα {αέχατα ἆτασο, 

Ταὑτίοιπι ε{ε εξ οἴίο ρΓᾳείεΓ]αῦεης περοξῖαπι γο- 
Ἱαρίς, πεαιε Ἠας πες Ππιϊ]ες οοτροΓί5 ραΓίες ΠΊΟ- 
γεης ας Πε]]αης. βΡεὰ Πειί Μεάϊσα: πετοαε {επιε 
τωμ]είς βεχίρας εί ρετ οὐ]αααπι (εί; Ἱππαίςεης, 
οὗ αίρεΓί(αίεπα πιω]ζο {επιροτε ρεγάυγαῖ, {ς ἀο]ος 
μηςίπον 4ο ταάῖοες ἀἰπεπιίπαης, «αγηίαιε Ἱπαρ]]- 
ολίυ5 2ἀΠαττεπίααε, ποπ ἀῑεπι πιοάο αμέ ποξτεπι, 
{εά εί ἆΏπος αἱαιοί αίηυε ]αΐτα, α.στε αἰίϊς ἆο]ο- 
τίρις (απᾳυαπι οἰαγίς νἱο]εηειοτίθις εχριυ]{ας ἁῑ[- 
οεάϊε. Ομἱ5 επίπι (ληέαΠΏ ξεπιροτίς εἀεπάο Ρΐρεπ- 
ἆογε εχιτακίε, αμαηέωπα Πείαηε {ετὶςϊέαηίες. εί ε[α- 
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δψῶσιν οἱ πουρέτΊοτες, καὶ «σευῶσω οἱ πολιορχάμημοι: -σΏ δὲ ὕδιν ἄνεσις 
νο Φε ο καὶ σµυεσία μὲ «φίλων, ἐφ ὅσον χολάζασι ὶ σρεολΏσι τύρουνοι; κὶ }ὸ 

τᾶτὸ τῆς τῇ σώματος Φαωλότητος χοὶ αφυίας «φθὺς τὸ ἡδέως ζην ζδη, 
«/ λ / ε / ου Ἆ ἱ ε λ λ ο 2/ 

ὅπ τὰς τοόνας ππυμλῥει μᾶλλον Ἰ πὸς ἡδυνὰς, κο «αθὺς ὀκένας ἔχει 
ῥώμίω κοὶ δώαμω, ὂν δὲ ζώταις ἀῑενές τι κοὶ ἀφίκορον. Τὸ 3 ἡδέως 
Ὁν, ἂν ἁπίωνται πλείοα «δι τότη λέγφ, οὔχ ἐῶσν ἡμᾶς, ὁμολογθή]ες 
ον ἡλ ὃν Νο σον ωω κ. λ / 1 αὐτοί μικρὸν εἶναι τὸ τῆς σαρκὸς ἠδὺ, μᾶλλον δὲ ἀχοφθὲς, εἰ γε ὃὶ μὴ 
κενολογᾶσι μηδὲ ἀλαζονόύοντω) ἸΜητρόδωρος Ὦ λέγων ὅτ, “' πολλάκις 
ἵὁ «φεοσεβύσαμΏ ταῖς τᾷ σώματος ἡδοναῖς ᾿Ἐπίκουρος δὲ καὶ “γελών 
ἕν Φησι ζής κνωροολάϊς τὸ «ξὶ τὸ σῶμα νοσήµατος πολλάκις χάμ- 
«νοντι τὸν σοφόν.  Οἷς ὅω οἱ πόνοι τᾶ σώματος οὕτως εἰλν ἐλαφροὶ 
καὶ ῥάδιοι, πῶς ἔνεή πι παῖς ἡδονώς αξιόλογου; Καὶ ὸ εἰ μὴ χρόνῷ 
μηδὲ μεγέὰ τν πόνων Ἀποδεεση, λλλὰ «δι πόνης ἔχεσι, κοὶ πέρας αὐ- 
ταῖς χομὸν Επίκουρος τὶὼ παντὸς τῇ ἀλγῆντος Ἰπγεξαίρεσν οχιτέ)ήκεν, 
ὡς τῆς Φύσεως ἄχρκ τὰ λῦσαι τὸ ἀλγενὸν αὐξήσης τὸ ᾖδὺ, πξαπέρω 3 

(σοοελεῖν 6ὔχ ἐώσης κ μέγεθος, λλὰὼ ποικιλμές τινας σἔχ ἀνα]καίας, 

ὅταν Οὅχ. ὂν τῷ μὴ πονῶν λύή;), δεχομηρης ἡ 3 οι τῶτο μετ ὀρέξεως 
/ / « υ. ὧω ω Ν / / . / 

πορεία, µέτρον ἡδονῆς Όσα, χομιθῇ [βροχξα καὶ σιώτοµος. Ο)8Γ αἰῶό- 

Ῥ. 4. ὠδενές τι] 1,ερεπάαπι ἀδενές ἔσι, οάπη Ἑεἴῆς, : 
Β./.. Τὸ δὲ ὁδέως ζην----ἡμᾶς] Εοτίε, Τὲ δὲ ἡδέως ζην αὐτοὶ ἀπάγοντες, «υλείονα ασερὶ τούτη λέγειν οὖκ ἑῶσι ἡμᾶς. Ἠ υ]- 

Ραίαπι, Ιπίερταπι αιϊάστη, οππῃ Ίαοαπα {ατπεη Ἠαρεί Ἠατ]. 
0. 8. ἔνερί] Ρίο Ε.. Ψεπεί. 1. Ἠατ]. Ὑπ]σο, ὧν ἐσί. 

τίαηέ οὐ[άίοπε εἴτοιπιγεηέί ὃ «µαβηλπι απὶπιϊ Τ6- 
Ἰαχατίο εί σπα απιὶεί ορ]εέτατίο {αηϊα ε{ε, αιιαης1 
{ίαπε εταεῖαίιφ εί {οτίμτα α ἵγταπηίς Ἱπιπιίβαρ ὃ 
Ἠος ἱρίο {εἶΠοεῖ «οτρᾶς αααπι Πέ ρανωπι, εί πᾶ- 
τωγα αἆ Ἱαευπάε νἰγεπάωπι ἱπερίαπα Ἱπτε]]Ηρίτας, 
αιοά πιαρί Ρρειίετί ἀο]οτες Ύµαπι νο]αρίαίες, 
Ριπεάϊέαππφιε αάγετίας 1]]ος τοβοτε ας γἱτῖοιδ, ῃΠ 
Πῖς Ιπιρεςί]]απα εβ ας {αεἱειαί [αβμάϊοαιε οὐποχί- 
μπα. Ἄεφιε νετο πο ασστε[ῇος ἂε ]αουπάα υῖτα 
ἀϊοετε Ρ]υτα ρααπέατ 1ρά Ρρτοίετίε, μέροίε αυὶ 
{ατελπίιτ μ]ίτο, γο]αρίαίεπι «οτρογῖ5 εχίρυαπι ε[Πε 
2ἀεοαιε πιοπιεπίαπεαπι» { αιἶάεπι ποπ πασαξισ 
αυ{ί ναηα 1π ἀῑοεπάο υίτας ]αέχαηεία Μείτοάοτις, 
ἆυπω αἲί [αβεπύπεγο που εχ/ριεγε ἵπ ἀε[ῥεξίῶη νο- 
ἠμρίαίωι εογβογή: Ἰίεπιαιε Ἐρίουτας, αι /[αβί- 

επ!εηη «εσγοἱα{ε”Η, Ιπαυῖε, /ζερε γ{ζργε οὗ ΠΙΟΥδΗν φιο 
γσείγ εογβΗς, πασπιιάίποη. Οῖθις ετρο ἀο]ογες 
οοΓροΓ!5 1ελ {απε {αοῖ]ες αίαιε Ίεγες, απο ἑαπάεπι 
Ραέϊο απ νο]αρίαῖες αοι]ας πιοπιεπΏ ὃ Ναπι, Ἡξ 
πεφιθ ἔεπιροτε πεαιε πιαρηϊεμάϊπε ἀο]οτίδας Ππε 
ππίποτες, «ετίε εἶγςα ἀο]ογες νετίαπειτ, Ππεπιαιε γο- 
Ἱαρεαείδις εχίτεπιαπα Ἠαπο «ΟΠΙΠΙΗΠΕΠΑ ρτα/επρῃε 
Ἐρίοιγις ουηπὲς ἀο]ογίς [1ιὔἠαΓίοπεα» πϊπαίταπι αιοά 
παίυγα υίαιε αἆ ἀο]οτεπι αὐο]επάμπι αασεαί γοῖαρ- 
εαίεπι, υ]τγα αυἴεπι Ρτοστεάϊ Ἠω]ας πεφιεαί πιαρ- 
πἰαἁο, γατίατί ἀμπίακαί πιοάῖ ποι πεσεβατῖς 
Ρο[πε, οππι ποῦ ἵη «ο εᾶ Ἡτ ἀο]οτῖς ναςιμεαίεπα 
οοποἰΠείι. Όυα αιίεπι ουπι αρρεξία εο (επάμ 
γία, µεροίᾳ πιεµίατα νο]αρεαεῖ, Ὀτενί αἀπιοάσπα 
ε[ὶ αο οοπιρεπάϊοία. Ίὔαιε Ίος Ίοςο {επειεπέες 
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μάροι τῆς ὀνταῦθα γλιαρότητος, ὥασερ ὂκ χωβίβ λυπροῦ τᾶ σώματος 
2 λ : ω , Ν λ ο ῃ 

µεπιφέρουσι τὸ τέλος εἰς τὸ ψυχἰωὼ, ὡς ὀκἒ νομὰς καὶ λεμῶνας ἀμ- 

Φιλαφὲς ἡδονῶν ἔξοντες. 

Ἐν οὃὲ Ἰ9θάκη οὐτ᾽ ἂρ δρόμοι εὐρέες, 

ὅτε λε «δι τὸ σορχίδιον ἡ Ἀπόλαυσς, ὸλλὰ τραχξία, μεμι]μλη «σεὺς 
5 λ ον πολὺ τὸ Ὀλλότριον καὶ σφυγµατὼδες. 

| ς .” 9 ” 2/ ο” 

-δ-. Ὑπολαρὼν ὅω ὁ Ζόύξιππος, Ἐἶτα οὐ χαλῶς, ἔφη, δοκβσ σοι 
ω ε 2 ΄ ) ω . α΄ ο . 

ποιέῖν οἱ ἄνδοες, δοχόμημοι μδὸ Ἀπὸ τᾶ σωµατος ὂν ᾧ «ρῶτο ἐφάνη 
3 { απ ο 5 3 ο 

ούεσις, ὀι δὲ πὶὼ ψυχἰωὼ ὡς [βεοαιοτέραν, καὶ τὸ πᾶν ὂν αὐτῇ τελει- 
ω ο 2/ Ε 2/ ω 2 ου 

ομῦτες; Καλᾶς, νἠ Δία, ἐφίω ἐφὼ, 6 κὉ Φύσν, εἰ τι κρᾶτ]ον ὀνζαῦναι 
/ λ / ’ ο / 4/ ε Ν λ 

µεπόντες καὶ τελειότερον αλη)ώς ἀνόυρλσκεσν, ὥασερ οἱ εωρητικοὶ ΚΟ 
α) ο» 3 ε) .) / λ ώ 

πολιπχοὶ αἵό ἀνσοὼν. Ἐ! δὲ ἀχούες αὐὴν μαρτυρουμΆῤων Κο] [βοώντων 
ε 3 9 ./ 7 5 
ὡς ἐπ' θὐύδει Ψυχὴ τἶν ὄντων πέφυκε ηοίρειν ὢ γαλίωίζευ, πλἰὼ οὔχι 

« ο Ἀ Ἆ ο » ο Ἡ 

σώματος ἡδυναῖς παρόσαις ἢ «πεοσδοκωμὴ]ῥαις, καὶ τῶτο αὐτῖςο τὸ ἀγαθὸν 
3 Ὠ ο / / ον / ου ου ω / 

ζδη, ὧρα οὐ δοκοῦσί σοι διερώµατι τὸ σώματος χρπὼς τῇ Ψυχἒ, κοθώπξ 
Φιν 9 ον Ἆ } ς / η] 

οἵνον. ἐκ. “ο ονησᾶ καὶ μὴ «Ἔγοτος ἁγίεία τὸ ἡδονζὼ .λ[4χέοντες ἐνταῦθου 
ΔΝ ον ο”, ΔΝ / 

καὶ παλαιοιώτες, οἴεῶ αι σεµνότερόν τι ποιέν καὶ πμιώτερον; Καΐτοι γε 

Ὦ. 3. ὡς ἐκεῖ νομὰς---ἔξωτες] Νοη ἁπὈ]ίανϊ Ἠαπο Χγ]απάτϊ επιεπάαίίοπεπι τεοῖρετο. Ὑμϊρο, ὡς ἔκεβο ἡμας--- 
ἄέξοτας. οσο Ροβίτεπησε νοςῖς ἕξοντας ἆαπί Ψεπείῖ. 1. εἰ Ἠατ]. 

Ὦ. το. βεθαιοτέρα», καὶ] Ιπῖετ Ἠὰ8 γουε πιεᾶῖα αὖ Αιιέόζοτε {οτ]ρία Εαϊβε γ]άἀείατ µεταθαίνοντες, 
Ε.1. εὔτι] Βοπἱρβ, {επίεηῖϊα Ἰαδεπίε. Όπιπες Π0σί, ἔτι, 
Ἐ.. 6. διεράµατι] Ῥτοραδί]ε γῖάείατ πες πιιαπάσπα; απο απ. πιυ]έαπα νατίαπε Ηοτὶ, 
ΣΕ. 6. ἄπερ] Πεερεπάνπι, καὶ κανώπερ. 

Ἐ. 8. σεµνότερόν τι----καὶ τιμιώτερον] 1εσεπάππι, σεµνοτέραν τε---καὺ τιµιωτέρα». 

κ ωμπνκς ων 9 ώρα Ἡν αφ. ο... ο... πο μυ ον Ἅ 

τεῖ εχἰ]]έαίεπι, 6 «ο{ροτο ἔλπουαπα Πε] αρτο - 
ΏεΠῃ Ῥοποτυπα 1 απίπιαπι ἐταηδίετυηίε, Πἰπαῖγαπα 
αιοά Τρί νοἱαρωίδις ραίοια εί απιρ]α ρίαῖα {αρ- 
Ρεάϊίεπί; αιαπάο 

Ἄοπ εβ αρίας εαπῖς Τίπασας Ἴοοις, π{ πεαπε Ρ]απῖφ 
Ῥοστεξχας {ρα11ς; 

αυαράο {οἰ]]οςεί ποπ. {εῖ]]6 εβ ἵη οαρταποι]α Ἠας 
γο]ιρίαίµπῃ Ρετοερίῖο, {εά αίρετα, αἀπηϊχεῖς πι] εἶς 
αΠἱεηίς εί αμα: ρυ]αηάο εχαρί(επέ. 

ΙΝΥ. δρ Ἆας Ζεικίρρις, Ίίαπε, Ιπαῖέ, ποι 
Πδί τεξῖε ν]ἀεπέατ ΗΕ Έλοετε Ποπιίπες, αἱ ΙΠίεῖο 
“61ο α ΟΟΓΡοτε, η 41ο ΡεῖπΏ οτίς νο]αρίαεῖφ 
εοπ{ρίείτως, Ἰπάς αἆ απίππαπα ἐτλη/[ευπε, τεπησι ἵπ 

ΥοΙ.. Υ. οᾳ 

ϱα αυ{ο]ναπεὺ Εεξτε, ἵπαμαπι ερο, εί παίµΓα: «ΟΠ- 
γεπίεπίες» { οιάεπι ππε]ῖας αἰιαμῖά Ἠίο εἰ ρεγ- 
{εξίις τεγετα Ἱπάασαπί αἴαιε ἱηγεπίαηί, Ποιί γἱτὶ 
{αείαπε ἵπ οοπίεπιρ]αείοηε Γεγαπῃ γετίαηίες ας «ἶ- 
γῖ]ες. Ὅαπι νεΓο αμάία» Τρίο» (εεβατί 2ο νοςί{ετατί, 
ηυ]]α γε απίπιαπι σαιάετε ροῇΠε, πι]]α ἐταπᾳ 1] Πέαεε 
{τμ ΠπῖΠ νεὶ αἀπί νγεὶ εκίρεέτεηίατ νο]αρίαίες 
οοτρογίθ, Ἠαίαμε Ῥοπαπα εἶ]ας ε{ε, ποηπε νιάρπειμγ 
51 απίπιαπα Ρο εοτροτί σοἱο π{ατρατε, γοίαρ- 
εαίεσι νἱπὶ ἱπίαγ ε «ΟΓΡΟΤΕ {απφμαπα ΡΓανο εί Ρε- 
βιεηίε ναίε ἀιβιπάεηίες Ρει οοἶμπι Ηξιά, αλίαίαπι-- 
ᾳµε εἰ εοπεϊ]απέε Ἡξ Παί αἰϊαμαηίο ππε]ίοι οε 
ποπε[ίοιΣ Όμαπαυαπι νίπασι ααϊάεσπι ἀϊβα[απι 
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οἶνον μὺ χρόνος αἱ6χυέντα τηρᾶ καὶ σιωηδιώ τῆς δὲ ἡδοῆς ἡ ψυχὴ τ 
Φρολαθήσω τὶὼ μνήμίω, ὥσσερ ὀσμἰιὺ, ἆλλο δὲ Φόδὲν, Φυλάοσε; ἕέ- 
σασο, 9 οι σαρχὶ χωτασθέννυ;), καὶ τὸ μνημονόυόμμον αὐτῆς αμαυρόν 
ὅοι καὶ κνιοσῶδες, ὥασες ἑώλων, ὧν τις ἔφα)λυ Ἡ ἔπιε πεμου καὶ 
ταμιεύοτος, οληνοίαις ἐν μπα, καὶ χρωμλῤε διλόνοπ “χύταις, «οθοσφάπων 
μὴ παρόντων. Όρα δὲ ὅσῳ µετεχώτερον οἱ Κυρηναϊκοι, χοίπε ἐκ μιᾶς 

οὐοχόης Ἐπικέρω επωκότε, - Φδδὲ ὁμιλᾶν ἀφροδισίοις οἴοντωι δὲῖν 
ἵ μΏ) Φωτὸς, λλλὼ σκότος «ζθ)εµλύες, ὅπως μὴ τὰ ἔἴδωλα Ἡ «σιβάζεως 
« ἀναλαμοάνεσα 9 τῆς ὄψεως ἐναροῶς ἐν αὑτῇ ἡ αἱόνοια πολλαίκις 
« ἀνακφίῃ τὺ ὄρεξω. Οἱ δὲ τούτῳ µάλισα τὸν σοθὺν ἠγούμΏμοι αἱο.-- 
Φφέρὰν, τὰ μνημρνόύειν ἐναρφῶς καὶ σωνέχεω ἐν αὐτά τὰ «Ἡξὶ τὼς ἡδυνὼς 

/ λ / λ { σὰ ᾿ ν σὐδὲν 2/ / ον 
Φασματα καὶ πα» η κά χυήσᾶς, εἰ μυ ν ἀξιον σοφίας παρεγγυῶση, 

ὥασερ σωμάτων οἰκίᾳ τῇ Ψψυχῖ τὰ σοφᾶ τὰ τῆς ἡδονῆς ἐπχλύσματα 
μόρειν ἐῶντες, μὴ λέφωμᾶμ' ὅτι δὲ οὐχ. ἔπν Ἀπὸ τότων ἡδέως ἕῃν, αὐτό- 
ὃεν «φόδηλο. Οὐ 39 εἰχὺς Ἔ µθα τῆς ἡδυῆς τὸ µνημονόυόμλρον, εἰ 
μικρὸν ἐδόκει τὸ παρόν Φδδὲ οἷς σωυεφέρετο µετείως γώομβύοι, ᾠπ- 
Ἰαΐρεω λομλῥων ὅπω θὐδὲ τοῖς ὀκπεπληγμὴῥοις τὸ σωματικὀὶ κ) ὃαυ- 
µάζµσν, ἐμμβῥει τὸ χαίριν «παυσαμὴῤοι, δλλὰ σιιά τις ἠπτολείπεται 

Ἐ, τ. χρόνος διαχνυλέντα] (Οετία επιεπάα!ῖο Ὥαεο ει Χγ]απατῖ, ᾳπαπι {εοαπάαπι 61Π1 6 ποβ τεοερίπηυς, Ὑμ]σο, 
χεόνω διαλυδέντα. ; 

Ἑ. 1. ὥσπερ σωμάτων] Ῥπῖο οοττὶφεπάππι, ὥσπερ σήματα ἓν οἴκίᾳ, τη ψυχη τ.σ. 
Β. 32. Οὐ γαρ εἰκὸς----γενομένων] ὑπερχαίρει Ὠαρεί Ψεπεῖ. τ. εἰ ρτο νατία Ἰεδῖοπε Α.. εἰ Ἑ., ὑπερεξαίρειν Ἠατ]. εἰκὸς, 

µέγα εβ ρατᾶπι αἩ Απιιοι, νῖάΙ εἴ Ῥεϊῆς, οείετα οοπ{εηιεπίετ 1ρίε οοττεχΙ. Ὑμ]βο, οὐ γὰρ ἴσως μετὰ 
τῆς ἡδονῆς τὸ μημονευόμενον, εἶ μικρόν τε δοκεῖ τὸ παρόν ἐδὲ οἷς συνεφέρετο μεείοις γινοµένοις ὑποχωρεῖν γενομένω». 

ἔεπιροτε οοπ/{εγναίατ, Πίαιε {μανῖας: γο]αρίαεῖς 
ΡΓπίες πιεπιοτίαπι «οποερίαπα (απαιαπι οάοτεπι 
αωεπάαπα, ηΙ]Ι] απίπαας αιά «οπίεγναῖ, αμα: ἵη 
«ατπε υε εβετουῖε ἵτα εχΙησαῖτας, Ἱρίααιε εἶας 
πιεπιοτία οὑίειτα ε{ε, ας πἰάοτίς Ππι]5 ; Ρρετίπάε 
ας { ααἱς ρτίάῖε αωας εαῖε Ἠἱδίενε, εοταπι Πδί ἵπια- 
βΙπατῖοπες {αρσεγαί, ἵπαιε απίπιο τεςοπάαί, {εἷ- 
ἤοεες Βΐς υήαγας «πα τεςεηεῖα ποη ΠΠ αἆ πΙᾶΏΠ. 
Ὑιάς αμίεπι, αωληίο πιοάείΗις Ογτεπαϊςεϊ, Φυαη- 
ααπι εχ εοάεπι οπι Ἐρίσοιτο ροίεί Ρροσεμ]ο; ααϊ 
΄ε Ὅεπεγεα μΗν αάβιδίία {ΠερΓΠα, Πέμαφιαηι «Εεπ-- 
{ιεταπέε «έθετε βοπιέπες, [εὰ ἠεπεύγας ῥγαίεπάεγε 
πο απέηηµς ο εη/ρεδῖη [ηημάαεῤγα αξτιοπές εοπείβίεης 
ευἰάεπέία, εγεζγίως αβῥειέωη ἐπβαπηπεί. Αί Ερί- 

ευτεῖ, αωάπι Ἡας πιρχῖπιε τε [αριεηίεπη εχοε]]ετε 
εχἰπιεηε, ααοά εγἰἀεπίεγ τεοοτἀείατ, ἵπαιε {6- 
{Ρίο οοπιίπεαϊ νο]αρίαέαπα ἀπιασίπες, αβεξξίοπες, 
πποίι5, ηο ἀϊσαπιας ΠΙ]Ι] ϱο5 {αριεηεῖα ἀίσπωπα 
ΡτοΠτετῖ αι «παπι {αΠεΓα ἵπ ἆοππο, ἵξα γο]αρ-- 
ταέυπχ εἰαγίεπα ἵπ αηίπιο {αριεηεῖς γο]απέ τε]ίπαυῖς 
Παεῖπι αι]άεπα πιαηϊείβεαπα εβ, Ἐκ Πί νινί ων. 
γίζεΓ ποπ ροῇςε. Άεφιε επίπι γεγπαῖ]ε ε[ Ὑο]αρ- 
Ὠρίεπα πἰεπποτῖα τεζεηέαπι Ἱπαρπαπι εΠε, αυ μπι 
Ρἵα{εης εχίσιια Εαετίε; πεφιε ΙΠ ρετεῖριεπάϊς ππε- 
ἀῑοογίες αββεῖ εις, ἀε Πάεπι ρετοερεῖ γε]ε- 
ππεηίετ Ἱερτὶ αωαπάο εείαπι 819, ααϊ αξοπῖεϊ 
ΟΟΓΡΟΓΕΑΨ πιἰταπέας ππασηίαμε [αοίαπε γο]αρίαῖς», 
6 ροβ Ρρετεερίῖοπεπι Ποῦ τεππαπεί ἀε]εξαεῖο, 

1ο8ο.. 



3 μα ο ον ο ος ΄- ΜΑ μεν ο» 

Ῥ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ. «90 

καὶ ὄναρ ἐν τῇ Ψυχῇ τῆς ἡδονῆς Χποπίαμάῤης, οἷον ὑπέκχουμα τ οὔι- 
Φυμιῶν, ὥσσερ ἐν ὕπνῳ διψῶντεο Ἡ ἐρῶντεο, ατελείς ἠδονα) καὶ Ἅπο- 
᾿λαύσἁς Φριωύτερον ἐγείρουσι τὸ ἀχόλασω. Οὔτε δὶ τούτοις οιτερπὴς ἡ 

μνήμη αἴδ Ἀπολελαυσυένων, λλ οξ ὑπολέμματος ἡδονῆς ἀμυδοῦ καὶ 

αἱο;χένα ὐολὺ τὸ οἰσρῶδες κοὶ νότον ἐναργᾶς ἀναφέρουσα τῆς ὀρέξεως' 

ἔτε τὰς µετράες καὶ σώφρονος εἰκὸς ἐνδιατβάσειν τῇ ο)λινοίᾳ τἶς τοιάτων, 
θὔδὲ, ἅπε ἔσιωήε τὸν Κοριαάδίω «οράτ]οτα, οἷον ὁξ ἐφημερίδων ἀνα- 
λέγεῶ-αι, ποσάχις Ἡδεία καὶ Λεονήῳ σιωῆλφο, Ἰ σᾶ Θάσον ἐπιον, 
εποίας εἰκάδας ἐδπνησα πολύελέκαζι.᾽ ΔΦίὼ }ὸ ἐμφανά καὶ Φηριώδη 
«ξὶ τὰ γωόμλυα καὶ «ὐσδυκώμΆμα τῆς ἡδονῆς ἔργα περοιχὶὼ ὁ λύοσαν 

ἡ τοσαύτη «θὺς ἀναμνήσάς βάκχόυσιο αὐτῆς τῆς Ψυχῖς κ φεόστηξις. 
Ὅλεν αὐτοί µοι δοχῶσν, τώτων αἰῶῷ ὀμλροι Ὁν οἰτοπιῶν, εἰς τὶὼ Ἀπονίαν 
καὶ τἱὼ εὐσίέαν ὑπουφεύγὰν τῆς σαρκὸς, ὡς ὂν τὰ (ούτὰυ οὐχινοξν «θι 
πνας ἐσομύίω καὶ γεῤυημῥίω, τᾶ ἡδέως ζῆν ὄντο. “' Τὸ 9 εὐτοα)ὲς 
6 σαρκὸς χατάσηµα., κοὶ τὸ «ἲξὶ μύτης πισὺν ἔλπισυα τὺ αἰκροπάτίω 
6 αοιρὼν καὶ βεβοτάτίω ἔχει τοῖς ἄπιλογίζεῶαι Δωαμθῤοις.” | 

Ε. Ὅρα δὶ «φβῶτον μλὸ οἷα ποβσν, τὼ εἴτε ἡδονὸ {ωύτίω εἴτε 
Ἁπονίων, ἢ εὐπώνίαν, ἄνω καὶ χότω µεταίροντες ὂκ. τᾶ σώματος εἰ τιὼ 

Ἑ. 8. διψῶντες Ὦ ἐρῶντες] Ἱμερεπάυπι στη Απιιος, διψώντων ἢ ἐρώντω». 
Ο. ϱ. τὸν Κορνιάδην] Ἐοτίο αὐτὸν Καρνεάδης. γεπεῖ. 1. Χγ]. ποῖ, εἴ νετί, Καρνεάδην : Ψεπεί, ρτο νας, 1968, Καρ- 

ιάδην. Ἐατ]. καρνέα. 

Ο. 7. ἐδήπνησα] δὶο Α. Β. Ε, Ἁγ]. Ρατίίπι Ρεξ, ἐδείπνισα. γυ]ρο, ἐδείπνησα». 
Τ. 3. σερί τας] Ῥοτίε οοτταρέαπα”: οπι]βῖ γετίεπἆο Ἁγ]. αἀάπαπι Ἰεπίγίπιας ἱπτεγρτοίαπάο. Ἠατ]. περί τινος. 

{εἆ απαῦτα φιανἆαπα εξ {οπιρίμπα, απαῇ ἔοπηες οιρὶ- 
ἀῑέαευπι, τεἠπαυῖτατ ἵπ απίπιο, νο]αρωςῖ αυ 
ανο]ανίε: αιεπιαάπιοάυπα αιϊ ρε {ορογεπι Πεῖμπε 
2μέ Απηρηῖ, εοταπα Ἱπιρετίεξτα νο]υρίαῖτες ας Ρεί- 
εερίίοπες ασγῖας οχ{(Ππιυίαπί Πδίάϊπεπι. Ττα εἲ Πὶς 
που Ἱυευπάα ε[ νο]αρίαευπη ρετοερίαΓΙπα ΠΊΕΠΙΟ-- 
τία, {εά ε]α[πιοάί ασ: εχ τε]]αι1ῖ5 νο]αρταςῖς ἱπαπίς 
ας Ἰαησυίάα πια]εαπῃ ργοξεταῖ {άτοΓεπι ας {Ιπιι- 
Ίσα απ είία ομρϊἀϊεῖ, Άεαιε ρτοδαδί]ε εί, 
πιοάεβος ας {επηρεταηίες Ἠοπιίπες ι]μ[πιοάί «ο- 
βἱωποπίβης Ἱπππιοχατί, μέ ϱα ἔἈοετε, οὗ αμα (ας 
πεβάεπι {αρίαηπαί 1]]ε, (απαυαπι εκ ερλεπιετὶάΐρις 
τερείεηίετη, ο οσα Ἠεαεία αιά Ι,εοπέο γε7η 
αδή(ζει, δι ἹῬαβωπι οἴπισῃ ΜΙδΙ[ΙΕε, «Θίδης Ιάἱ- 

δες [ῥπάἰάί(ιρ εαπα[]ί. Αίτοςεπι οπῖπι ας Ὀε]- 
Ἱαίπαπι ἵη ἔγιεῃάϊς 2μέ εχίρεξχληάϊ νο]αριαίίδις 
᾿εχασ](αίίοπεπα απἰπαί ας τοδίεπι ἀεβρπαί εληΐα ἱρ- 
Ππις αἆ τεοογτάαπάαπι Ὀασσματίο αἴαιε αάπαῄο. 
Ὁπάε εε ἱρᾷ νἱάεπεας παλί Ἡρεο αὐίατάα αηἰπηαά-- 
γετίεπίες, αἆ ναςμἰεδίεπι ἀοἰοτῖς εί Πτπιαπι 2Ώες-- 
εἴοπεπι ολΓΠϊ9 ἀεβασετε; ας { ἵπ ϱο Πτα ατ γίωρ 
Ἱαουπάί(λδ, μέ οορίίεπιις ία ποδίς γεὶ αἁδαίιτα 
γε] αἁβαίβς, 1η ΕΠΙ δὲ εοη/αΗ{/ΗΗ ραι-- 
η αά/ηγε {45 φή γαἱοοίμαγί βο[{Ηέ αἰαπε, εα πο 
για ο Αιμώνν ἑἶ/φμε εκβογαίαη /ῥεη. 

Υ. ιο ρτίπιαπι οοη[άεΓα 4παπι ΓΘΠΙ αραηέ, 
παπι Άγε νο]αρίαίεπι, γε Ιπάο]εηέίαπα Ἠῖηο Ἱπάς 
(γαηςίρΓεηίθ», 6 «οτροῖε ἵπ απίπιΙπη, ΕΧ Ἆος τΓ- 
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ψυχζὼ, εἴτα πάλιν ὀν ζώτης εἰς ὀκενο τῷ μὴ σέγειν Ὑποῤέησαν κο 
Φξιολιφαίνεσαν, ανα γχοζόμλμοι τῇ δρχῇ σιυαή]ειν' κο τὸ μὸ ἡδό- 

µόνον, ὡς Φησι, τῆς σαρχὸς τὰ λαίΐροντπ τῆς ψυχῖς ὡὑῴωρέίδοντες, αὖθις 
δὲ τῷ γαίροντος εἰς τὸ ἡδόμλρον τῇ ἐλπίδι τελόυτῶντε. Ἰαὶ πῶς οἵόν 
τε τῆς βάσεως πινατ]ομλῥης, μὴ σωυπνάτ]εῷα| τὸ ὀνόν; ἢ βέραιον ἐλ- 

πίδα κοὶ Ἰορὼν ἀσάλόυτον ἔ) «δι «οθάγματος σέλον ἔχουτος τοσοῦτον, 
κ) μετιζολὰς ὅσαι Φυλάτ]εσι τὸ σῶμα, πολλαῖς μλὸ ἔξωλεν ὑποκείμᾶυον 
ἀναγχοις καὶ πληλαϊῖς, ὂν αὐτῷ δὲ ἔχον Ἀργὰς κοκῶν, ἃς οὐχ. Ὑποτεέπἡ 
λογισμός; Οὐδὲ 3 ἂν «φελέπιήεν ἀνδράσι νο ἔχεσι σθαγουβικὸὶ 
πάθη,  δυσεἹερικὰ, καὶ Φδίσές, καὶ ὕδυωπες, ὧν τοῖς μὺ αὐτὸς Ἐπί- 
χερος σιωἰιωέχθη, ποῖς δὲ ΠΠολύαψος, τὸ δὲ Νεοχλέα καὶ ̓ Αγαβόδολον 
ὀξήγαγε. Καὶ αὔτι οὐχ ὀνειδίζομΏμ, εἰδότες καὶ Φερειώδίω κοὶ Ἡρά- 
αλάτον ἐν νόσοι γαλεπαῖς νομλῤες Ῥλλὰ ἀξιῆμθρ αὐτὰς, εἰ τοῖς παλεσι 
βόλονται τοῖς ἑαυὴ ὁμολογέυ, καὶ μὴ κενῖῖο «φωναῖϊς ὁραστιωόμΏοι κὶ 
διμαφωγομῶτες ἁἀλαζονείαν. «οθθσοφλισκάνευ, ἢ μὴ λαμβοάνεν χαρῶᾷς 
δρχὶὼ αἱπάσης τῆς σιεκὸς ὀὐκώνίαν, ἢ μὴ Φάναι γαΐρεν κο ὑορίζειν 
τὸς ὂν πόοις «προάλλησ κο νόσι γώομῆῤης, Κατάσημα μὸ ολ) 
εὐκοιλὲς σαρκὸς γίνεται «πολλάκις, ἔλπισμα δὲ «ισὺν ὑπὲρ σωρχὸς καὶ 

Ε. 5. Ἀ τῇ χαίρντος] Ἱμεμειάττι νεῖ, δὶ τὸ χαῖρον : γοὶ συπη Ἐείβεῖο,  Ἰκ τῷ χαΐροντος. 
Ἐ. 6. φυλώτ]εσι] Τ,εσεπάπτη, τινάτ]ησι, νε] σφάλλωσ., ς 

Α., 2. τῆς σαρχὸς] Ἱιερεπάυπια τὴν σαρκὸς, ουπα Ἐεἴῆς, εἰ νετίοταί Ίαπα Χγ. 

{απι, αιῖα οοππετῖ 90 ΠΟΠ:ΡΟβΙΕ, ἵΏ οοἵρις ἁἰ]α- 
Ῥεηίεπ, Ίίπαιε «οσιπίέυτ αἆ ρεϊποϊΙρίαπι τεάίτε, 
εἰεξλαίοπε”ι εζΥΠΙ5, τς επῖπι αἴαηῖ, αμάίο απ]γι 

τεδ; αἶία Ῥο]ΐγαπυπι, 
ία εἀμχεγιης, 

εοε]επι, Ασαίπιοδιίαπα ε 
ΊΝεαιε πο 1] Ἠαρο εχρτοῦα- 

τα οµπι ααἰθι{άαπι ἡ ο οοπβϊδταέις ε[ Ερίοι-- 

4 μόνο ιο πεπίες, ας ΥΗΥ[ ΙσΗΗΙαη [ρε 
υοἰμβίαέ [πίοηπέε. Αί αιῖ Πετί αωῖε, αξ {απάα- 
πιεηίο οοποµῇο, ποη 1ά Ππια] «οποιµέατατ, ααοά 
εἴ ἹπαίΗτ } αιε αιῖ εχρ]οΓαία {ρες Ρροίεβ, σαιά-- 
ππιαιε Π]]αρε(αέχρὈΙ]ε εΠε ἃε τε Το Ἰαξταϊοπίρις 
ας πιυατίοπίρας οὑποχῖα, αωα]ε εί «οτρις ὲ ειῖ 
εί {οτῖς Ἱπιπαίπεπέ Ρ]ωτίπια πεοεβιωίες, Ρ]ατίπα 
άχας, εί ἵῃ {ε πας Ἠλδεί ρεϊπεῖρία πια]ογυπη, 
ας ταζίοηε αγετίί υ]]α πεαµεαπί. Α]ά6 ΠΟΠ ας- 
εἰάίΠεπε ργιἀεηεῖους ν]τίς ἀῑβιου]ίαίες υτίηα", Ἱῃ- 
τε ήποτωπα πιοχδί, {ρε αι Ἱηίετομίες; 4πο- 

πας, αἱ εί Ῥπετεογάεπι εἰ ἨΠεταςΠέαπι πονίπιας 
ἵῃ οταν]δις ΕαϊΠε πιοτδίς: {εὰ Ἆος ρο[εαἱαπιας, 
{ {1ο 1ρι {εηίαϊ αβεξχιίαιο οοπ{εηέίτε νε]ηί, Πε- 
αµε γαπίς νοοῖριις {ετοοιεπάο εί αιΓαπ1 ρορα]ατείι 
εαρίαπἀο υ]έτα αττοραπεῖς Εαθλεαεί οµἱραπι Ἱῃ- 
ουττετε, αἲέ πο. Παίιαηπέ σαγπίς ΠΓπιαπι οβεξζῖο- 
ηεπι ρτϊποϊρίαπι οπιηῖς ραιά, αμέ πος ἀῑςαηί 
ραιάετε αί Ἱπ[α]έατε ἀο]ογίδας εο5, αμά ἵπ ρτανΠΠ-- 
πιή πποτθίς {αΠέ εξ ογιοϊαεῖθις. βαρε επίπι αΏες- 
Πο «οτροτί Βτπια οοπεϊηρίε, [εἆ ἂε εα ἴρετη εχρ]ο- 
τΦί4ΙΏ ας ΠαὈϊ]επι απίπιμς {απ πιεηίίδ «ΟΠΠΡΟΡ 

Ε 

! 

1ο0ο 



νο. οι πο. ο... Ὁ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ. 301 

βέδαιον σέ ἔτν ὂν Ψυχῆ νοιῷ ἐχούση Ῥυέῶαι }λ ὥασε, ὂν ὃα- 

λάοσῃ, Χα Δία ύλον, 

Ὠδύήα τίατει νὺξ κυθερνήτη σοφῷ 
Καὶ γαλήνη’ 

τὸ 9 µέλλον ἆδηλον ὅτως ὂν σώµατι ψυχἰὼ εὐροθοιῶτι καὶ παεῖς «αδὶ 

σώματος ἐλπία πἰγοιθὸν εμηρίω, οκ ἔπυ ἀφοσον καὶ ἄκυμον δεξαγα- 

γέψ. Οὐ 3ὸ ἔξαλεν µόνο, ὥασερ ἡ Ἀοίλασσοε, χειμῶνας ἴθγει ο χφται- 
γισμὰὴς τὸ σῶμα, πλείοας δὲ {ωρογὼς οξ ἑαυτῖ καὶ µείζονας αἰναδίδωσι 

εὐδίαν δὲ χειμερωίὼ μᾶλλον ἂν πο ἢ συρχὸς οἰολαάρειαν ἐλπίσίεν αὐτὰ 

«δαμηῤευ βεαίως. Τὸ 9 ἐφήμερα χφλὲν κοὶ ἀθέοάια καὶ ασίθμήζ, 
Φόλλοις τε Ύνομβῤοις ἔτης ὥρα καὶ ΦΦίνεσιν εἰχάζει τὸν βίο, ή παρ- 
έφηκεν ἄλλο τοῖς ποιηταῖς, ἢ τὸ τῆς σαρκὸς ο77ίκηρον κοὶ πολυθλαθἒς κο 
νοσῶδες; ἧς δὴ καὶ τὸ ἄκρον ἀγαβο δεδέναι κοὶ χολθερ πσαρεγγοῶσν. 
6 Σφαλερὸν ὴὸ ἡ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξία, «φιῶν Ἱπποκράτης 

Ὁ ὃ ἄρτι άλλων σαρκὶ, διοπετῆς ὅπως 
Ἄσηρ, ἀπέσθη, 

κτ) τὸν Ἐὐριπίδίω. Ὑπὸ δὲ βασιανίας καὶ ΦΦυύε βλάπεῶαι «ξοσο- 
ρωμῆῤες οἴοται τὰς καλὰο, ὅτι πάχιτι τὸ ἀκμάζον ἴοει μεταοολἰιὸ τᾶ 
σώματος ὃὶ ἀένειαν. 

Α. ο. Καὶ γαλήνη] Εοτίε, κάν ἦ γαλήνη. 

Ο. 4. σροσορωμένο:] Βὶο Βαζ. Ἁγ]. Ῥ. Ὑμ]φο, σρουρωµένΏς, 

πιπ(ιαπα οοποϊρίε, Ὑεταπι Πουέ ἵπ πιατῖ, αὲ ο τά Ροξίαδ ππονῖε, υέ ῥοπιέπες αππα]ία ἀἰοοτεπί {ἐπ 
αριἀ ϱΕ{εμγ]απι, 

ΊΝοχ ἱποααί συῬετηαίοτῖ απ {αρίί 
Ῥο]οτεπι, αἴϊαπι 4 Πΐ {ετεη]{ία», 

Πιέαταπα εηἶπι Ἰποετίμπι εί; [ο αηίπιαπα «ΟΓΡΟΤΕ 
Ῥεπε οβεξῖο εἰ ἵη {ρε ἆε εἶις Ῥοπο ατα {ε]]οίελ-- 
τεπα «οἱ]οςαηίεπι, πο ]οεί ππε πιείι εἰ βιέχυα- 
ἴοπε ἀεσετε. ο επῖπι {ογῖς ἁμηίαχαί, Ἡέ πιατε, 
Ἱέα οοΓρι εἴίαπη (επιρε[εαίρις οὲ ρτοδε]]ῖφ Ρροτεί 
εχαρῖζαΓί, {εὰ ρ]ας (ατραζυπα, εαγπιαε ππα]ογπη, 
Ἰπέμς ο] αἴαιε εΒετε: ας τεβίας πώ ας 
Ἠγύετπαπα αἰἰᾳαῖ απ ςαΓΠῖς Ιηςο]υπαϊίαίεπι {ρε- 
ταγετῖὲ ΠΡἱ «οη{ζαηίες αἀξαίυταπι. Ομίά εηίπι α]]- 

ἀἱρηῃ υἱυρπέέαν {π/αδί ία, {ποεγία, οσα [η ᾖία, 
ζι αππί [ας {επηβογίδης ά[ζΙΠέΜ ἆε βεγεκηέ 
ᾳµσπι παίυτα «οτροτίδ {ο ολἱαπαϊ(αίρις, ἁαπιπῖς, 
πιο οὐποχία ὃ ου]ὰς εἰεῖαπι ορίπιαπι αβεξτίο- 
πεπα ππείμετε Ἰδεηί, ας ἀεπιίπμετε. Ε/Α επὔη, 
Ιπααῖε Ἡϊρροοταίες, σα [7η ῥγοργε[ία εοτρογἰς 
σπα α[[εδ]ίο, ῥεγίοµίοία: ει Ἑιτίρίάευς 1]]ε, 

Μοάο αἱ νῖσεραί οασηε, οσρ] {ας γε]αῖ 
Ώε]αρία Ώε]]α, εχβϊπέχυς «ῇ. 

Ἐε {ογπιοίο ριίαηί ]άϊ ΓΩίοίπο εἰ Ιπγ]άϊα οοη- 
εαεπίίωπι; αιία γίροτ «οτροτίθ οὗ. ἵπιρος!]11ελίεπα 
εε]εττίπιε αἀπιῖςεῖε πιαςαΙοΠεΙη. 
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σ’. Ὅπ δὲ ὅλως μοχθηρὸ τὸ «πθύγµαπα «ξὶς βίο ἀλυπὸ δι 
αὐτοῖς, σκόπει κοὶ ἀφ ὧν «φθὺς ἑτέρους λέγεα. “ Τὰς }ὸ αδικοωῦᾶς 

«καὶ «Ὀζανομοιώα:, ἀθλίως Φαὰ, -' καὶ «ὐθιφόσως ἕην τὸν πάντα 
{ὁ χρόνον ὅτι κἂν λαλεῖν διύων;), πίσν «Ὀθὶ τᾶ λαλεῖν λαθδν αἰδιώατόν 
« ζδη' ὅλεν ὁ τᾶ μέλλοντος ἀεὶ Φόρος ἐγκείμῆμος σὐχ. ἐᾷ ησίεεν, Φὔδὲ 
ὁ 9οιῤῥἒω ο)7ὶ τοῖς παροῦσι. ΤΓαῦτι δὲ καὶ «οθὺς ἑαυτὴς εἰρηχότες λε- 

λήθασν. Εὐσοβεϊν μὴν ολῤ ὅδι καὶ ὑγιανει τῷ σωµατι πολλάκις, πίριν 
δὲ λαθὲν α«ξι τὸ αἱσμλεω, ἀμηάνον ανάγκη δὴ πορώτ]εῷαι κοὶ 
ὠδίνευ αἱθὶ Ἱορὸς τὸ μέλλον ὲρ τ σωµατος, Ἠ τί «Ὀριμλῤεαν ἐλπίδα, 
σισὶὼ ἀπ᾿ αυτ καὶ βέναιον Θὐδέπω κτήσαῶαι διωαμλύως: Τὸ δὲ 

μηδὲν ἀθικεῖ, Φὐδν ὅδι πρὸς τὸ Ὀοιῤῥην οὐ }ὸ τὸ δικαίως σία)εῦ, 

δλλὼ τὸ πα)εῶ, φοβερό Φὗδὲ σιωᾶῖναι μῥ αὐτὸν αθικίαις ἀνιαρὸν, ᾽ 

αειπεσεν δὲ ταῖς ἄλλων οὐ Ἰαλεπώ. ᾽ΑλΝ εἰ μὴ μεῖζον σὐκ ἔλατ]όν κ 
γε τὸ χοὼν ἱῷ ᾿Αθίωαίοις ἡ Λατάρους, κοὶ Συροκεόίοιο ἡ Διονυσία 
χαλεπότης, ἠπᾷ αὐτοῖς ὀκείνοις περῶτΊοντες }ὸ ἐταροίτ]ουτο,  πείσῶ-αι 
χαχῶς «φθθσεδόχων ὂκ τὸ «φπθοαδκὲν « λυμαίνεῶς τὸς «εθεντυγλάνονᾶᾳ. 
./ λ Ν Ν ω .Φ λ / 5 / ” λ 
Οχλων δὲ Φυμὲς, καὶ λησῶὼν ὠμότηϊαε, κοὶ κληρονόμων αδικίας, ἐτι δὲ 

λοιμοὺς αέρων, καὶ Ὑάλαοσοω εὐκράγκίω, ὑφ αἷς ᾿Ἐπίκηρος ὀλίον ἐδέησε - 
χα αποθίιδα| πλέων εἰς Λάμψακον, ὡς }ράφ, ή ἂν λέγοι τιν ᾿Αρκεῖ 

Ὀ. 5. τί] Ῥοτίε, σώματος, Ἶν σεριμένωσιν----. 
Ε. 6. εὐκρώγκην] Ὑατίαπί Ότι: εὐθρώγκην Α.. Β. Ε, Ψεπεῖ. 1.2. Ἠατ], Ῥ. εὐκράγντην Μεπ. Ῥοτίο ἐκρακτὴν ὑφ᾽ ἧς. 

ὮΗΠοῖ]ε ]πάΐρατε απἱά οοσταρίαπα Π{ ἵπ γετρῖν Ερϊουσ!, φαὶ 1ρίε {εφπεπίετ οοτταρίε ]οσιίμθ ε{ῖ, 

1. Οπιπίπο απίεπι τες Ιρίογάπι εΠε αἆ ν]έλπι 
ἀο]οτίς ναςµαπι ροταηάαπι πια]ε 2οοοπηπιοάαία8, ΕΧ 
μἱ5 Ιπ(ε]]ΐρε, αι: «οΠ{Γ2 αἷίος 1ρΠ ἀῑΠετωπε. , Ρ]α- 
εἰίοίρε, αἴηΏῖ, οπηπε τεπαβας υ/σ, ή/εγε εἰ πι πιείη 
εκίσεγε; φρά εἰ αν βο[οπέ, ἑαήπρη [ρεηι ἰαΐεπαί 
εργίώπι αίφιε παμύμαίαηι [δἱ /[ήπεγε ΠΙΟ Ἰποάο 
βο[μπε: αφιε Γήμγέ πιείµπι ἱεπέίάεσα 1πεωσαδεπίεηη 
πο Γπεγε οὐ: ζαμάεγεν αμί ῥγα[οπέίδης εὐμβάετε, 
Νο απἰπιαἀγετίωπέ Ἆος αἀνετίαπι {εἱρίος εΠε αὐ 
ἴρῃς ἀῑέχωπι. . βρε επίπι Ροῖείξ «οτρα5 Ῥοπο 1Π 
Ώσει εΠε, ας [ληϊεαίε {τυῖ; εχρ]οταία {ρε», {οτε 
{επαρετ εο ἵπ βαΐα πιαηεαί, Πετὶ ροίεΙῖ ηυ]]α, Ἠς- 
οε[ε εί ετρο, {επιρετ μὲ ρετέµτρετε αηκϊωίαιε 9 
4ε «οτροτε ρτορίεΓ Εαέιτα; αὐλπάοφυίάεπι εχίρες- 
ταίαπι ]]απι {ρεπι οετίαπι ας Παδί]επι α «ΟΓΡΟΓΕ 

εοπ/{εαιί η πο µαπα Ρος. ΊΤαπι πΙμΙ] ρεεσαἵε πο 
εο {Αοΐε, πέ Ῥοπο {ᾖ5 απίπιο, εί τεῦυς έωῖς Πάας, 
Ίου επίπι Ἆος {οτπιϊάαπιας, πε αιῖά Ίβε ραί{α- 
ποισ, {εά πε αιίἀ οπηπίπο ρᾳξίαπαυχ, ' Νεφιε ππο- 
Ἱεβαπα εί, είε ἱπ]αβωπι, ποῦ πιο]είεαπ αἱίογαπα 
ἱπ]μήΗίαπα εχρετῖτΙ. θά { ποη πηα]οσῖ, ΠΟΠ Πηῖ- 
ποτί αωἶάεπι οετίε πια]ο Εαῖτ Αἰλεπίεπβδις Ἰ.α- 
εἰασῖς, εἰ γταςι/απίς Γ)ΙοπΥΠ1 Ἱπιροτζμπίσα, αυαπα 
ἱρῇ Τ,αςματί εἰ ΏἱοηγΠο: Πϊ επῖπι (ατραπίες {Γ-- 
Ῥαδαπίέας, εἲ πιλ]ε {ε εγαξεαέαπα Ἱτὶ ΠΗρίςαδαπέαΣ, 
ἷα Ἱη]ατία εί πια]εβεία υ]εο αλ Ιπεπ]εταπί, 
ο. Ρ]εδίς 1Γ15, Ιαέτοπιπι ογαἀε]ίέαίς», Ἱαργεάυπα 
ἱπ]αβΙείας, {μπι ρε[Η]εηείας αξτίθι πιατῖς ρετῖςυ]α, 
ον {ε Ἐρίουτας οσπι παν]ρατεί Ταπιρίαευπῃ ρεῃε 
Πε αὐίοτρεωπι {οτἰδῖς, ααοτίαπα αἰεπεῖ τείεττς ἓ 

τν ο μη ὦ. 
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ὃ ἡ Φφύσο τῆς σαεεχὸς, ὕλίω ἔχισα νόσων ὂν ἑαυτῇ, ὢ τῶτο δὴ τὸ παι- 

5 ζόμθμον ὁκ τῷ βοὸς τὰς ἱμώνᾶς λαμάνησα, πὶς αλγήδύνας ὃν τὰ 

1Ο9Ι 

σώματος, ὁμοίως ποῖς τε Φαύλοις κοὴ τοῖς «λιεικέσι τὸν [βίου «πισφαλὴ 

ποιόν κοὶ Φφοδερὸν, ἂν ὀδῃ σορχὶ καὶ τῇ «ξὶ σάρχο, ἐλπίὃὸ µά)ωση, 
ἄλλῳ δὲ μηδεοὶ, γαίρευ ὶ Οοῤῥἒυ, ὡς Επίκουρος ἐν Τε ἄλλοις π/ολλοῖς 

έγραφε, κοὺὶ τώτοις ἆ ὅοι Περὶ Τέλους. | 

ο ἕν Οὐ µόνον ποῴιω ἄπισυν ὶ αἰοέοωιον δρχίιὺ λαμξάνεσι τὸ ἡδέως 

ἕλν, λλὰ κὶ παντάπασιν εὐχαταφρόνητον ὶ μικρών - εἰπε αὐτοῖς χφκῶν 
« Ἀποφυγὴ τὸ παρτόν δι κα) τὸ ἆγοιθῶ, ἄλλο δὲ θὐδὶν α]ανοβῶα] 
« Φασν, 6ὔδὲ ὅλως τὼ Φύσν ἔχει ὅποι τεήσεται τὸ ἀγαθὸν, ἐ μὴ 
6 µόνον ὅ)εν ὀξελαιώεται τὸ χοχὸν αὐτῆς ὥς Φησι Μήρόδωρος ὂν τοῖς 

«θὺς τὴς Σοφικάς “ ὧςσε πῶτο αὐτὸ ἆγοβον νὰ, τὸ Φυγεῦ τὸ χαχόν' 
« ἔνδα }ὸ τε ίσεται τὸ γα, σὐχ ἔση, ὅταν μηλὲν ἔτι ὑπεξη μήτε 
« ολγερὸν μήτε λυπηρόν. Ὅμοια δὲ ὁ πὸ ᾿Επικούρου, λέγοντος ὁἩ 

ὅ τᾷ ἀγαθοῦ Φύσν ὁξ αὐτῆς ἡ Φυγῆς τὸ κφμῶ, ὃ τῆς µνήµης κὶ οι 
« λοίσως καὶ Ἰοΐρχτος, ὅτι τὔτο συµθέρηχεν ἀπ), υνᾶθς τὸ }ὸ ποίᾶν, 
Φπὼν, - ἀνυπέρολητον γῆθος τὸ παρ αὐτὸ ποεφυγμΏῥον μέγα χφκόν' χο 
« αὗτη Φύσς ἀγαθοῦ, ἄν τς ὀβ)ὣς οιοάλλη, ἔπότα εαθῇ, καὶ μὴ κενῶς 
-ᾱ φεπατῇ αξὶ ἀγαθΏ θρυλλῶν’ Φεῦ ἃ μεγάλης ἡδοήῆς Ὢ ἀνδοῶν κοὴ 

Ἡ. 3. ὅτι τοῦτο] 8ο Ἁγ]. Ἠαι]. ἵἴεπι Β. νω]ραῖα {απηοπ εἶ Παρετ[οτϊρία, Ὑπ]σο, ὅτι τώτῳ. 

Β. 4. σιφυγμίνον) Ῥοτίε, φεφυγένωι γενόµενον----. 

/ 

Βυββοῖε Ἱρία οαγηϊς ΠαΓΗΓΑ, ππαετίαπω πποτῬοτωπι 
Ίπ {ε οοπείπεης, εἳ, αιοά ρτονετρίο ἀῑσίεωτ, ἠ2γής 
εκ {ρ[ο δουε ῥειήή5, ἀο]οτίρας ε «οτροΓε, ν]τλπι οο- 
πῖς πηα]{αιιε Ίηχία ρετίςομ]ο[απι τεἀάετε ππεξιίημε 
Ρἰεπαπι; Παμιάεπι ἆς «απο ἁμηίαχαί εί εἶας {ρε 
ἁίσαηε, πι]]α αἶια ἆς τε, σλιάετε αέ βἀιοῖαπα «0Π- 
εἴρετε, ααεπιαάπιοάμπα Ερίουτας επι οί πια]εἷς 
1η ἠνλάν {οπιρής, (απι ἵπ 15, 4αος Ώε Είπε οοπι- 

{. 

ΥΠ. Έτρο ποῃ (αηέυπι Ιπβάμπα αίαιε ἵποοη- 
Ώλης ρεἰποίρίαπι [αανίτεγ ν]νεπάϊ {ααναης, {εἆ οπι- 
πίπο «οπίεπηέα [αεῖ]ε ας εχίσυυπα; Παμϊάεπι σσ- 
ἀεπά! Πια{εγίες εἰ ῥομπα {ρ[ς εί) Πιαἰσγωι ου[/αίίο, 
πέφιερ αἰέμά {2 εχεορέαγε ῥο[]ε, αι! οΙήο ἵπ Πα ήγα 

Γαε{εης. 

ε[ε αἱμπέ, {π φιο Βο01/Η εοζ/ρερί//, εὐ 110 ἐΧεερίον 
Ίπάε πα) ε/ ες εκβεἰίγν, πε Μειτοάοτις {αὔιρΠε 
1η Ἠῖ5 αμα αἀγετία Ρορμίτας ἁήρυιαε: Εῇ εεσο 
Έοπαρα {βρω [ρα {α: μδί επέ ῥοπαίΜΥ Βοπι(ήη 
πὲρι) εί, [ πέρι] ῥογγο αδεαί ἀοἱογεηι ΙΕ /Ιαήνυε 

ἱπαί]ία {απί Ἠσο Ερίουγί, ἀϊσεπεῖς Λάΐά- 
7471 Βοπἱ εχ//Ίετε εκ ευΠαίίοπε αἱ, ΠιοΠΙογΙαφε 
οἱ γεβιίαξίοπε αε ϱγαΓΜ/άΜ{οήε, Φιιθά [)ἱ ία ΕυέπεγΗ!. 
«ο μοά επίσε, Ἱπαιῖε, [αεῖὲ ἠπεοπηβαγαδί]ε σαιάζωηη, ϱ/ 
παπι Ιάἠη ευπίαὔη φιοά {ήηΠΙΠεδαι. «φις 
ῥαε εί παίιγα Βομί, [ φκῖς γεξῖε αὔ[εφμαξων, ει έ 
εὐη//)αέ, πεφε {παμ{έργ οὐαγπδι]εί ἆἲξ Φ0µό ϱαγγ{ρής. 
Ο ἱπσεηίοπι ποπιάπαπα Ηξοζαπα γοἱαρίαίεπη ες {ε]]- 
οἰαίεπα, αμα {ταπηέας ϱαιάἀεπίες αιοά ηἶμΙ] πια]ῖ 
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µαχαθκότητος, ἰὼ χορποῦνται χαΐροτες οὶ τὸ μὴ χοκυπα)εν, μηδὲ 
λυπέῶαι, μηδὲ ἀλγᾶν. Αρα σὅχ ἀξιν δι ολ) τότοις καὶ Φρονὲν 
καὶ λέγεω ἃ λέγεσν, “ αφλάρτες καὶ ἰσοέής Ἀποχαλῶντες αὑτός», χοὶ 
Φ «ὑωρρολὰς κο ἀκρότηα, ἀγανῶν, εἰς βρόµους ὶ ὀλολυγμὺς ὀκθακ- 
χόνοντες ὑφ ἡδωῆς: ὅτι τό ἄλλων «ξιφρονθήες, «ξόυρήχοσι μόνοι Οεῖον 

ἄγαθον ὢ µθλα, τὸ μη)ὲν ἔχει χακόν. ὍὭσε μήτε συῶν ὙἈπολείπεῷ-αῃ, 
μήτε «φεβοάτων, εὐδαιμονίαν τὸ τῇ σαεκὶ καὶ τῇ Ψυχἒ «ξὶ τῆς σαρχὸς 
ἱχφωῶς ἔχειν µαχόβλον τιλεμλης. ᾿Ἐπὲ τοῖς γε χομψοτέροις ὁ γλα- 
Φυεωτέροις τἵό ζώων οκ. ἔπι Φυγὴ κακΏ, τέλος λλλὰ χα τορὸς ᾠδας 

ὑπὸ χόρου πεέπεται, κοὶ νήξεσι Ἰοίρει κὶ Ἠ]ήσεσι, κ) Ἀπομιμεῖθ-αι παίζωζα 
Φωνάς τε παντοδαπὼς κοὶ Ψόφες ὑπὸ ἡδονῆς καὶ γαυρότητος οἰπηχειρὲν 

ΝΔ 
κοὶ «σθὺς ἄλληλα χρῖται Φιλοφροσύναις τε κ) σκιρτήσεσιν, ὅταν ὀκφύγῃ 

τὸ ΚΟΧὀν, πογοιὃον πεφυκότα ζητὲν μᾶλλον δὲ ὅλως πᾶν τὸ ἀλγειὸν. 
Ἆ λ ΄ / ε ) λ 2/ ο νά ο ο ο ον / 3 

κ) τὸ Ἀλλότβιον ὡς ἐμποδὼν ὄντα τῇ διώξει τὰ οἰχεία κὶ κρετΊονος οἶξω- 
Φοῦντα, τῆς Φύσεως. ὧν 

/ Ν 9 η . Ὦ /. ο ο ης. ο 

η. Ίο γὸ ἀναγχαῖον οὔκ ἀγαφον Όδη, 2λλ ἐπέκεμα τῆς Φυγῆς 
ϱω ω ν ν χο λ λο  α. Κ.ωνκ / ν ἐν ών ἃ 

τό καχῶν κἔται τὸ ἐφετὸν κο τὸ αἱεετὸν, κο, ν Δία, τὸ ἠδὺ κι οἰκξίον, 
ε / 2/ εν 2 / λ ω Ν η λ ε ο. ὡς Πλάτων ἔλεγε, κι ἀπηγθρόυε τὼς λυπῶν κ) πόνων ἀπαλλαγὰς, ἡδονας 

ὶ / πα σον, / Ἆ / 5 ο 
μὴ νοµίζεν, δλλ’ οἷο τια σκιαγραφίαν η µίξν οἰκείε κα) Ἀλλοτράε, 

6. 8. µέγα, τὸ] Ρίο ἨΗατ]. αΠεπεϊεπία Ψεπείο 1. ἵΠ τό. ἸΓαἱρο, μετὰ τοῦ. 
Ο, 6. ἐκ ἔτι φυγὴ κακῶ, τέλος] Ἱία Ἱερεπάνπα, αἱ Χγ|. νεγῖε, εὲ Ἠϊπο Ἐεἰῆς. {α{οερῖε: απαπαυαπα Τ]]ε ἵπ (τασο 

εχεπιρ]ο εἀ1άῑξ, οὐκ ἔγι φύσει Φυγὴ κακῷ τέλος. Ἠ πἱφο εἴ οείετῖ Πτῖ, οὐκ ἔσι φύσει κακΏ τέλης: εχοερίο 
γεπεί. 1. ααὶ α {εεππάα πιαπα Ὠαδεί τέλος. 

Ππε ρα[ῃ, πεφιε πιο]εβία αιιέ ἀἆο]οτο αβιείαηεί } 
Ἄοηπε Ίωτε {μο οὗ Ηξα ες {εηίαπί 4ε {ε εί ἀϊουπί 
αμα: ἀῑουπτ ὃ ὤηπιογβαίες ἆνπα [εἱρ/ος εἰ ὨὈ(ής αφ α- 
{ες ]αέϊαπε, αἴηιε οὗ πἰππίαπα Ῥοπογαπα εχοε]]εητίαπα - 
ΡΙΣε νο]αρίαίε ἵπ Πεπιίζις οίηιε υα]ατας ὈασςΠαη- 
4ο εβετµπεωΓ; ααοά {οἴ]ῖοεε, 21119 {ρτεεῖς, {οἱἱ ἁῑν]-- 
ημπι Ιηγεπετῖηί Βοηιπα εί πιαρΏυπ, ναουϊζαίεπι 
οπιηίαπι ἸΜα]οτωπι. Αάεο υξ Ίαπι .. Ροτςείς 
οεἀλης, πηεαιέ οψ!δμς, ΙΠ ϱο Εεἰείταίεπι {γαεεηίες, 
υέ «αΓη], εἴ 2ηίπιο ἄε «α{Πε, Ῥεπε Πε. Ἐπίπινετο 
απηἰπια]απι αὐσ: {αΠὲ ηλευτα εἰεραπείοτε οἳ γεπι- 
ποτε, 16 βηΐ5 ποή ε[ὲ βισα πια]; {εά εἰ πἆ «Άπεῃ-- 
ἀαπι ρία {αειείαίε Αρυπίέωγ, εἰ παϊαεῖοηε αμέ Υο- 

Ίαεα {6 οὐ]εξίαπέε, 2ο νο]αρέαία εί απἰπαϊ εἰαέίοπε 
ἱπίάραία, οπιηίς ρεηετῖς νοοςθ ας {0Π08 Ἱπαϊεατ 
ασστεάϊωπέατ, ΠΡίααε Ἰπνίοεπα Ῥ]απάϊαπέας εί εκ- 
αἶεπα Ἱαάυπες Πβέυτα εο ἀισεπίε, μέ εγ]ίαίο ππα]ο. 
Ῥοπαπα αμερταπί, αιέ ροξίδ, αὲ οπιπε ππο]είεαπι 
2ταιε αἱεπαπα ργορυ]{εηέ, εροῖε ἱπιρεάϊππεηία {ῖ 
Βοηί εί ργαβαητῖοσῖς παξµΓα». 

ΥΠΙ. Οιοά εηπίπι πεοεῄατῖαπι εβ 1ά Ῥοπαπι 
πο εἴε, {εὰ υ]έγα Εαραπα πια]Ι Πέαπι ε[ 1ἆ αιοά 
2Ρρείί εί ἀε]ῖσί ἀερεε; ἴπιο ααέεπι τὰ ααοά {αανε 
εί, εἰ παίµΓα «οηνεπίεης ας νειπαςυ]απ. Ἠος 
επίπι Ρ]αΐο ρτοπιποϊανΙε, ααϊ ρτολίδαϊε είῖαπι πε 
ἀοίογμηι αιέ /ποἱε//{άγ µη ευ{{αΕἰοπεηι υοἰμβίαίες ῥη- 



ο... .... 

ο ωφώ-κΕ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ.  Ἅ3ο6 

ε χφοίπ; λόυκᾶ καὶ µέλανος Ἀπὸ τᾶ κάτω «φξὺς τὸ µέσον ἄναφερομλῥων, 
ἀπειρία δὲ τῇ χότω καὶ ἀγνοίῳ, τὸ μέσον ἄκρον ἡγουμῤων Ἔ) καὶ πέρας. 
Ὥσασερ Ἐπίχουρος ἡγεῖται καὶ Μητρόδωρος, οὐσίαν πγαΦοῦ κοὶ ἀκρό- 

τητα, τὼ τῇ χοχοῦ Φυγίὼ πλέμβμοι, καὶ χαΐροντες ανδραπόδων ππνὰὼ 

πχαρὼν ἢ δεσµίων ο ἐνργμΏ λνλέντων ἀσμένως ἀλενγαμθῥων καὶ Ἅπο- 
λεσαμδόων μετ αἰκίας κοὶ µάειγας, ἐλόνλέρας δὲ καὶ χοΦαρᾶς καὶ 

ἁμιγῶς καὶ Ἀπουλωήςου χαρᾶς ἀγόύσων καὶ αἲ)εατων. Οὐ 3ὸ εἰ τὸ 

ψωρκᾶν τὸ σέρκα καὶ λημῷν τὸν ὀφλαλμὸν λλότθιον, ἤδη καὶ τὸ 
κνᾶ-αι κοὶ Ἀπομαάτ]εῷ-αι ὑαυμάσιον εἐσ] εἰ τὸ ἀλγεῖν καὶ Φφοοξῶ-αι τὸ 

Ε 3εία κοὶ τιρώτ]εῷ-αι τοῖς ὂν ὥδου χολὼν, ἡ τάτων Ἀποφυγὴ μµοκάθιον 

ἅπλωτόν λλλὰ μικρόν να τόπον καὶ γλίαρον Ἀποφαίνωσι τῇς χαρᾶς, 
ὂν ᾧ σρέφεται καὶ κυλυδίται µέχει τὸ μὴ ταράτεῶ-αι τοῖς ὂν ᾧδου 
χαχοῖς, ἡ τώτων «κο τὰς κενὰς δὺζας «φθθίάσα, καὶ τῶτο ποιαμηῥη τῆς 

σοφίας τέλος, ὃ δόξειεν αὐτόδεν πάρχεω ποῖς αλόηοι. Εἰ 9 απθὺς Ἡ 

Ἀπονίαν τὸ σώματος οὐ Ἀ]αφέρι πότερον δὶ αὑτὸ Ἡ Φφύσ τὸ πονέν 
ἐπτός Ὅὸν, οὔδὲ «σθὸς τἱὼ ἀταραξίαν ὁ' Ψυχῆς μεῖζον ὅοι τὸ δ αὐτὸ 
ἢ κὉ Φύαν ὅτως ἔχει ὧθε μὴ ταράτ]εῶ αι. Καΐτο Φήσεν ἂν τς 6ἐχ 
αἰλόφως, ἐῤῥωμθμεσέραν “) αἱάεαν τὼ Φύσἀ μὴ δεχομΏύίω τὸ {ωράτ]ον 

Ε, ὦ, εῷ κώνο] Ἰερουᾶσπι τοῦ ἅνω, ουσ Μεα, 
Ἐ.. 7. ἀπηλωτίσο] Ἐοτίε, ὠνυλωτίς». 
Ἐ. 4. ὁ τούτων σαρὰ] Ὠε]επάνπι ὖ τότων, αἱ εκ απίεοεἀεπ(ῖοιφ ἔεππετο Ἱεγαίωπῃ, 

1993 

ες ο ώρες ο ον 

ο κά-Α 

ας ο. ΑΕ κος ΦΑα»-ν. 
δ η Γα 

αγενπις, [ιά υεἰωί φμαπάαηι αώιωπόγαίίοκετι {ει 
2ΠἱΧΗΙΟΠΟΙΗ υεγπαειὴ εἰ αἰλεπίν {απφικαῖη αἰδί εί πισγ{ 
αὖ ἐπις ῥαγέίδις αἰ ππεάίηι [ε[ε ε[Γεγεπίἑµήη φιο 
ἐπαρεγιεὲ αίφιιο ὑπ[ελεπίες [ιῤογιογέον ῥ7ο {101712 εχίγε- 
7ποᾷμε Λαδεαμί. Όιο Ιπ εττοτε Ερίουτις εβ ετ 
Μειτοάοτις, {αρ[εαπίαπι {απιππαππααε ργαάμπι 
Ῥοηί ροπεηίες πια] {ασαπι, σαιάϊμπιηιιο ραιιάεη-- 
{ες πιαπεϊρίογαπα αμοάάαπι αυί «αρεΐνοτιπα, ααἲ ε 
γῖηοι]ϊς {ππτ ἁῑπιῇ, ας Ροβ οοπίιπιε[οίαπα ἔΓὰς- 
Ὠρ8ἱοπεπὲ Πασε]]οταππαµε νειὂεγα ΡεΓσταίαπι Ἠδ- 
Ῥεαπί υηρί εἴ Ίανατε; ουπι αα]άεπι Πδεγα]επα, ριι- 
ΤΟΠ, Ππεεταπι, εἴ νἱοίσιπι εχρετίεπι ]αεῖαπι 
πεφιε ἀεσιήμανετῖηί ἁπαιαπα, ηεαιε {ρεξλανετῖπε. 
Ἄοη επίπι { αἰἴεηάπι εβ «ΆΓπεπι {σαδίε, οσι]ο5 
Ἱρρίεμάϊπε Ἰαβοτατε, ἶάεο {εαῦετε, εἰ ἀείεΓσετε εχ 
οευ]ῖς ἀεβιεηίεπι Ἠμππογεπι, τες εΠ αἀπι]γαδὈι]]ς : 

ΥοΙ,. Υ. 

πεαυε {1 πηα]απι ε[ὲ ἀοίστο, εἰ Ίλεος ἤπισγε, ρετίατ- 
Ρατίφιε οὗ «3 4 ας αριά Μαπες εΠε ριίλητυΣ, Ιάεο' 
Ἠατυπῃ . ορἰπίοΏιπα ναοιµίας Ῥεαίαπα αἰαιά ας 
Ρια:ε]αΓαπ Παδετί ἀεδεί, Ίππο εχίσααπα απεπάαα 
ΡΙαηεφιε ατέαπη σαμάϊο ατιτίνααητ Ίοευπα ἴπ αιο 
γετίεῖιτ ας γο]υτεῖαΓ «ο µίαιε, αἲ ππα]{5 4 μα αριιά 
Ἰπίετος ετεάμπίατ εΠε ποπ Ρρετατρείτ, αἰἴφιιαη-- 
εα]απι μ]ίτα {α]ίας ορίπίοπες ρτορτεάίεῃ5, Ἀαπσηιε 
Ππεπα {αριεηίία: ρταΆσεηῃς, «μετα Ρρετ {ε Τρία οδεῖ- 
πετε γἱάεπτατ Ῥτατα. οί επίπι αἆ ἱπάο]εηείαπι 
εοτροτί5 πΙῖ] Ἱπίετείε, υπἴταπα {1ο Ειάΐο, 2η α Πα- 
ἴγα ναςμϊταίεπι Παδεαϊ ἀο]οτῖδ, πε αἆ απϊαϊ αιῖ- 
ἀεπι α ρετιµτραίίοπε ναουαίεπα τείεΓεῖ, Ρετ {επε, 
2ΗΏ 4 ηαίυτα αἀερίας που Π{ε μὲ πε ρετατῥρείατ,. Ἐς 
αα]άεπι ποπ πε τατίοπε ἀῑοί ροίεβὲ ναοιίέαίεπι 
Ρεγιατρα(ίοπµπα πηελίοζειαι εΠε α ΠαζαΓα, αυ απι α 

α Τ 



4οό ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 

ἡ τὸ οιμελέία καὶ λόγῳ Ἀ]φόύγησω. Ἔσω δὲ ἔχει οήσης κ 
} ὅτω Φανομῦται τἶδ Φηβίων πλέον Θὐδὲν ἔχουτες, ὃν τὰ μὴ ταρόίτ-. 
τεῶ-αι τοῖς ὂν ὥδου κο «ξὶ εῶν λεγομλῥοι, μηδὲ φθοσδοκῶν λύπως 
μηδὲ ἀλγηδόνας ὅρον ἐχώσα. Αὐτὸ φομ Ἐπίμηρος, εἰπὼν ““ ὡς εἰ 
ὅ μηδὲ ἡμᾶς αἱ ὑπὲρ Ἡ μετεώρων ἑπυνψίαι ἱώώχλομω, ἔτι τὰ «ἳδὶ 

'ὰ Φανάτη καὶ ἀλγηδόνων, οὔχ ἄν ποτε «φθοσδεόμελαι Φυσιολογίας. Εΐς 
τῶτο ἄγειν ἡμᾶς οἴεται τὸν λόγον, ὂν ᾧ τὰ Φηρία Φφύσ κα)έσηκεν' ἔτε: 
ὸ ὑπυψίας ἔχει Φαύλας «ξὶ εῶν, ὅτε δόξας, ὡς ὀνοχλδται μῖ) τὸν 
Ὀούατον, Θὐδὲ ὅλως οὐχινοξϊ πι δεωὸν ὂν τήτοις, 6ὐδὲ οἵδε. Καΐτοι εἰ μὸ 
ὃν τῇ «φξλλήψει τῇ }ε πὰὺ «φζόνοιαν ἀπέλιπον, ἐφαίνουτο ἂν ἐλπίσι 
χεησαῖς πλέον ἔχοντες οἱ Φρόνιμοι τά «ηρίων «σεὺς τὸ ἡδέως ζην ἐπὲ 
δὲ τέλος ἑῶ τὸ «δὶ )εῶν λόγε τὸ μὴ Φοθξῶαι Οεὺν, Ἀλλὰ παύσωῶ-αι 
ζρατ]ομβῤες, βεοωιότερον οἵμαῃ τῶτο ὑπάεχειν τοῖς ὅλως μὴ νοῦσ Φὸν, 
ἢ τοῖς νοξν μὴ βλάή]ονα μεμαθηκόσυ' οὐ 3 ἀπήλλακται δσιδαιµο- 
νίις, }λ Φὐδὲ «ειπέδωκε" 6ὔδὲ Ὑποτέίται τὼ τεράτ]ήσων ἔννοιαν 
σοι }εῶν, δλ ἐσ εἴληφε. Τὰ δὲ αὐτὸ καὶ «δι τἶ ἐν ἆδα λεκτέον' 

Β. Τ. ὅρον ἐχάσας] Χγ]. γετῖξ ὅρον οὐκ ἐχάσας, εἲ Ἱία {οτία σοτεϊσεπάωπῃ, 

Ῥ. 1. Ἐπίκαρος, εἰπὼν] Ἱεσεπάμπι, Ἐπίκερος εἶπεν. 

Β. 2. ἔτι τὰ σερ] Ῥοσίς, οὔτε τα «σερ. Ἠατ]. ἔτι τε τὸ ασερί. 

Ῥ. 3. Φυσιολογίας. Εἰς τῶτο----οὔτε γὰρ] Τία Παρρ]ενϊ Έπος Ίοσαπ1 εκ Ἠατ]. απαπάοφ ιἱάεπα πααηϊζεβ ατα εταί οἳζ- 
απ]ά εχεἰἀἽπε: οείετα ἀηραπχί οοη{οηπεπίος, ' Ὑμ]σο, Φυσιολογίας εἰς τοῦτο" οὔτε γὰρ----. 

Β. 5. µετα τὸν Φώνατον] τῶν μετὰ 9άνατον, Ἠατ]. 
Β. 9. τὸ μὺ φοθεῖόναι---σααύσαθδαι] Τεσεπάππι, τὸ, τῷ μὴ φοθεῖολαι 9εὺν, ἅμα φαύσαθαι---, 
Ο. 2. Ἰ τοῖς νοεῖν---μεμαηκόσιν] επ. Ρ]επῖαθ, Ὦ τοῖς νοεῦν μὲν, μὴ βλάπΊοντα δὲ νοεῖν µεμωνηκόσι», 

τεριθ ΠπΙΠΙ] νε] «ορῖαηί νε] ποταπέ πιεέιεπάωπα, 
Ωυοά { Ερίουτεί ἵπ απεεϊραία Ὠεί ποείοπε {τα- 
ἀεπάα Βτονἱάεπείαπι τε]ααΠεπες γυ]άετί ροΐεταῖ, 
Ποπιίπες ρτιάἀεπίες ρ]α5 Ῥοηας {ρεῖ ἄε νγΙία Ἱπουπάα 
Ἠαδετε ααπι Ῥε]]αα. Οιοπίαπι αμίεπι Πηῖς ἁῑ[- 

βιάϊο εέ ταίῖοπε ρτοίοᾶχαπι. ΤΏείεταέιχ {άππεη η 
εηέωπι, ααπέαπι αἰτετῖ: οετίς πο Παιεδίε, πἶΠῖ] 
εος Ὀτατί απίεοεΙ]ετε, αιοά αξεῖπεαί ἆ γαου]ία- 
(επι ρεγειτρα(ἰοπῖς Ῥτορίετ εα αυ ας Γ!15 εἴ ἵπ- 
{ετῖς ἀϊουπεας, εξ ποπ εχτϊπιείοεπάος ἀοΐοτες αιιέ 
εγασϊαέας Πηϊίος. 1ρίε ρτοίεᾶο Ἐρίειτις ἀῑχίε, 
ΔΙ ποδὲς /πο]ε(ῆ]ας εχλἰδµἰ[επί εα φις ἵπ [ὐ]Ιηέ 
πάς εἰ φις οε Ἰπογίε ας ἀοίογίδης [ογαπέαγν ΠΡΙ] αἆ 
ῥκεε αππο]επάα ποδὶς οι ΓΗ ϱ ναό παήπεγαᾖῇ. 
Έτρο Ρυ(αί ταἴίοπεπι ΠΟ8 «ο Ῥετάμσετε, 4ο ΡεΓ 
{ααπα Τρία πατυταπα Ίαπα {απε Ῥγυία: πεφις ἆς Τ]ς 
ἵπ πιαίαπι {α{ρίςαπτατ ρατίεπι, πε(ιε ορίπίοπες 
Ἠαῦεπε ἆε 16 ασ πιοτίεπι {ωρίεοιευτα ππε ΠΠί- 
ττα αυίδις οοπίµτρεπτως, αἴαις οπιπίπο Πΐ ἆς 

Ριαωτίοπὶ 4ε Ώεο αὓ 15 Πίο ρτοροπίέας, μέ πσῃ 
ππείµαπηυς Ώειπῃ, ἀεβπαππιίαιε εαγρατί; «οπΏαΠ-- 
Ώπς ερο ατὈίίτος (επετῖ Ἠος αἳ 15, ας οπιΠίπο 
Ώειπι εΠε ποῃ Ιπίε]Ισαπε, ααπι 2) 15, ααϊ ἁῑά[- 
οεταηέ επ οεπ{εΓε ααἱ Πο Ἰράαξ. Ἠ]α επίπα πο 
Πβεταπέυτ {αρετήίοπε, {εά πε ολρία αιἰάεπι εα 
υπο υαπα {αεταπίέ: πεφυε ἀεροπαπῖ «ορἰ(αίῖοπεπα 
αε πιπιίπε ρεΓζμτναηίεπα, {εὰ πε γεπετιπί αα]άεπα 
πΠσυαπ ἵῃ εαπι. Έπάεπι ἆς ἱπέεγῖ {απέ ἀῑοεπάα : 
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τὸ μθὺ 3 ἐλπίζεν χρησὺν ἀπ ὀκείνων Θόδέτερον ἠωαρχά τὸ δ' ὕπο- 
ἡλώΦ καὶ Φοοᾶφαι μΏ τὸν 9ονατον, Πτ]ο µέτεσν ον οὐ νε) ανάτο 
«φεόληνες, ἢ τοῖς «φοθθλαμεάνεσν ὡς 6όδὲν «εὺς ἡμᾶς ὁ Δαναος «οθὺς 
μὸῤ γε τότς ζὼν ἐφ ὅσον αξὶ ἀυντὰ α]λογίζοται καὶ σκοπᾶΏσ τὸ δὲ 
ὅλως απήλλακται τᾶ Φρονήζειν οὐ πορὸς ἑαυτὰ, πληγαὰς δὲ Φεύγοζα 
καὶ πεαύµατα καὶ Φόνας, τῶτο τᾶ Ὀανάτα δέδοικεν ὁ καὶ τήτοις «φο- 

ἐερόν Ών, 
9”. 3Α μῥ ὧὦω λέγεσν αὐτοῖς ὑδὸ σοφίας παεεσκόυασµένα, τοἰαδτά 

ὕοι' ὧν δὲ αὑτὰς ἀφαιρομῦται κοὶ αἀπελακύεσν, ἤδη σκοπῶμλμ. Τὰς 
μῥ ὸ ὦ σιρκὶ καὶ σαρχὸς ὁὑπα)εία τῆς ψυχῆς [ο χύσές, ἐὰν σι 
µέτεια, μήδὲν ἐχούσας µέγα, μηδὲ ἀξιόλογν" ἂν δὲ Ἰῴωροάλλωσι, 
πρὸς τῷ κει κο ἀθεοαίῳ Φορτπχὸς Φαυομῥας κοὶ 9ρασέίας, 6ὗδὲ 
Ψυχικὰς ἄν τς θὐδὲ άρια, λλλὰ σωµαπιχὸς ἡδυνὰς, οἷον «βιμαδιάσές 
καὶ σιωεπιφύψειο «φζλσείποι τῆς ψυχῆς. Ας δὲ ἀξιο καὶ δίχφιον εὖ- 
Φροσιύας καὶ χαρὼς νομίζεῷαι, καναραὶ μῥ επ τὸ ἐνανήου, καὶ 
σφυγμὸν Θὐδένα κεκρομλῤον, φὅδὲ δηγμὸν Φδδὲ µετάνοιαν ἔχεσν' οἷ- 
κξον δὲ τῇ ψυχῆ, καὶ Ψυχιὼν ἀληθῶς καὶ γνήσιον καὶ θχ. ἐπείσακτον 

αυτό τάγαον ὅδη, οὐδὲ ὤλογον Ῥλλὰ όὐλογώπατον, ὃν τὰ }εωρητκοῦ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ  ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ. 

6. 5. ἐλπίζειν ὃν] Μάο. ἐλπίζειν τι χρηγό», 
ο, . ο τος ον αν Αππιος. Χγ]. Μες. Εεϊῆς, ν 
Ο. 5. τὸ δ) ὑποπ]εύειν----»άνατον] Μο. τοῦ δ' ὑποπ]εύειν καὶ φοθεῖδαι τὰ μετὰ τὸν 9ώνατον: Ῥτίαδ ΠΟΠ Ι{επι ποοε[ῖβ- 

τῖαπα αο ροβετίας, 
Ὦ. 9. χάρτας] Υ ετβπο]]έετ Ῥεϊῆς, χαράς. 

ἴπὰᾳ επῖπα Ῥοπυπα α[αι]ά {ρετατε, πουετῖς οομείη- 
εἰε. Ῥιρίσατί αμέεπα εί ππείπετε αἰφμίά ροβξ πιο:- 
εεππ, ππις ενεπΙε 5 αµα οπιηΙπο απεϊοῖραία 
1ΠΟΓΙΙ5 ποξῖξῖα «ατεπί, «απ 1 αυἱ ρταεῖρίαπε 
ππεπίε ηΙΒΙ] αἆ πος πιοτίεπι ρεγείπετα. Όετίε επίπι 
εαίεπιις αἆ «ος ρετεῖπεί πιοῖς, αιαίθηις ἆε ελ τα- 
Ποςἱπαηίῖτ εί εοπΠάεταπε: Ῥε]]ηαε Ρτοτίας ναςαπε 
ευτα τεΓυπι αἆ {ε ποπ ρεγεπεπεωπι; εί οπι ΥεΓ- 
Ῥεια, νυἶπετα, «αάοπι Βιρίωηε, εαίεπις πιογίεπι 
Εἶππεπέ, αμαίεπις ες 11. 

ΙΧ. ᾽Γαΐα (απε, ααα: Πδί ρετ Γρίεπεῖαπα οοπι- 
Ραταίᾳ Ερίουτεϊ ἀϊοιμπε, κ κώω. Ῥοττο αλ- 
τα ππτ, απῖδις {εἰρίος ρτΐναπε, εε α αῖδις {είε 
αὐίσιητ. Απίπια ἀε]εδλείοπες, ασε 1ἱς οὗ ]ασπ- 

ἆαπι οοτροςῖς αβεξίοπεπι αοοϊάμπε, { Πηοάίοσγες 
{αηί, πιασηί αυί ρταε]ατί Παῦεηί πΙμΙ]: ΠΠ εχοε]- 
Ἱεηίες Ππί, ΡΓαίεταµαπῃ φπσά γαηα: εί Ἱπ[αΡ]]ες, 
Ιππροτέυηας εεῖαπι εἲ ργοίείναδ, ΠΟ ΡΓο(εξϊο αηῖ- 
πηὶ νο]ηρΏίςς αμέ ϱταίο πιοίι5, {εά «οἵροΓεᾶς 
ἀῑχετίε αἰϊααῖς νοἱαρίαῖες, αηῖπιο γε]μεῖ αγγἰάεπ{ε 
ᾗφ Ππιαί]αιε Ἱαχιτίαπίε. ΌΏυας γετο ἀϊσηιπι αἲ- 
ααυπ]ᾳιε εἴῖ ]αεἰείας εί ραιιάῖα απϊπηϊ ἀῑςῖ, ΕΞ οοΠ- 
{τατῃ {απέ νασυα, πεφιε ραΙρι(αίοπεπι αιί πΠΟΙ- 
{απι αἀπα]χτωπα υ]]απι, αἱαπινε ροςηίεπέῖαπι Ἠα- 
δεπε. Έε ἀε]εξταίίοπες Ῥοπαπι Παδεπί απῖπιο {ὰ- 
πηϊ]ατε, εἶαιε γετε «οΏγεπίεΠδ, εἴ Ρειπιαπυπῃ, 
ΏΟΠ αά(αἰεϊεαπα, ποη Ῥγιξαπι, {οὰ Πππαπιε οοΠ/{εΠ- 
Ώιεῃς ταϊοπῖ, επαζυτη ε εκ αηϊπιϊ {αςυ]ταις, ας 

απ τ 2 
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καὶ Φιλομαροῦς, ἡ «πρακπκῦ καὶ Φιλοκάλη τῆς Ἀ]θνοίας Φυόμῆρο. Ὃν 
ὅσας ἐχότερον κο ἡλίκας ἧδονας ὠναδίδωσι, Οὔχ. ἂν τις ἀνύσε διελ9εῦ 

«οζοθυμέμόμος ὑπομνῆσαι δὲ βρωχέως αἵ τε ἱεορίαι πάρειπ, πολλὰς 
μ οήτγερπ ἐῖς αατελεὰς ἔχεσαι, τὸ δὲ «πιδυμοιῦ αὲὶ τῆς ἀληλείας 
αἰλόῥεσων Ἀπολείπυσαι κο) ἄπληρυν ἡδονῆς' δὶ ἑὠ οὐδὲ τὸ Ψεῦδος αἰμοιρᾶ 
λάέθατος, δλλὼ καὶ πλάσμασι καὶ ποιήµασι τᾶ. σιρεύεῶ αι μὴ «φθὂσοντος, 

ένεςη ὅμως τὸ έουν. 

{. Ἐννόρι 39) ὧν δωνόμδροι τὸν Πλάτωνος ἀναγνώσκομὴμ. ̓ Ατλαν- 
πχὸν, καὶ τὸ τελόωταῖα τῆς Ἰλιαδὸς, οἷον ἱερῶν Ἀνειομθῥων ἢ ἤ λάτεων 
«Ἠσποθωιῶτεν τῷ μύθου τὸ λειπόμοον. Αὐτῆς δὲ τῆς οὐληλείαρ ἡ μά- 

Φησις ἅτως ἐθοάσμαόν ὅοι κ) πο)ηνὸν, ὡς τὸ σ ν μο) Αθ. τὸ 2οώσν' 
τὸ δὲ λορεέτα το σινλρωπόταζα, λήθη καὶ ἄγνοια κὶ σκότο. Ἡ, κοὶ, νἡ 

Δία, μάέχοται τοῖς Φ)είρουσι τς Ἀπολανόντων τὸ αἰώησιν ὀλίγου δεῖ 
ἄποωτες, ὡς ο) μόνῳ τῷ αἰδωνομὴῥῳ κο] γνώσκοντι τῆς ψυχῖς τλέμδροι 

τὸ ζῆν κοὶ τὸ 0) οἱ τὸ χαΐρευ. Ἔσι » κο) τοῖς ἀνιῶσι τὸ μεν’ ἡδογῆς 
τινος ἄναρν πο) τιραή]όμθμοι πολλάκις ὧπο λεγομηῥων ὁ χλαί- 

ωτες, ὅμως λέγει κελόύομδμ' ὥασερ ὁδτ, 

Οἵ μοι σθὸς αὐτῷ γ΄ ἐμὶ τω ϱ δενῷ λέγευ. 
νο ώ ἀκδεν' ἀλλ ὅμως ἀκδσέο. 

᾽Αλλὰ τῶτο μῥ ε ἔοικε τῆς «δι τὸ πάντα, γρώσκευ ον, ακροσία τς 

Ε. 8. αἵτε ἱγορίαι] Ἐοτίε αἴγε ἑγορίαν. 

εοπίεπιρ]απάο νετο, ἀλοεπάίααε Πμάϊο, 2αξ αἩξξ 
Ἄσεπάο εἴ Ποπεβί τταξταἰοπί εί ἀείπατα. Όυαπι 
πιημ]τας, εί 4µαηίας γολωρίαίες Ἠλτυτη υ{Γα0 ΙΕ ΡΙΟ- 
{ετας, ἀἰεεπάο «ΠµπιεΓατε {τυβῖτα αμίᾳυλπι «0Π6- 
τωτ:. Ὀτενίίεγ ππεηίοηεπι εαταπι {α0ῇοετε Ἰϊσει. 
Τη ρτοπαει {απέ Βήβοσία:, «μας ουπη έν. Παῦεαηί 
αηίπιαπῃ ορ]εξταηίες (γαέϊαίοπες, ρεγρείαυπα γετ- 
τατῖ5 {μάϊυπα παπαυαπι εχρ]επῖ, πωπᾳιᾶπι εχία:]- 
αηῖ νο]αρίαίε: αμα! γο]υρῖας εἴίαπι {αἱῇ5 αἰίφμαπα 
εοπε]]ίατ ρταῖαπι, Ἡξ ουπι πρπιεπῖίς εί ροξπιαεί5 
Πάεπι ποπ αἀλίδεατωυς, (λπιεη 1πΠί ὶ αωσἆαπι 
ΡεΓ[ιαάεπά!ϊ γίς. 

Χ. (Οορῖα επίπι αραιά απίπιωπι ἔαυπα, απεπι 
πποτίαπα {εηέίαπιας, υδί Ρ]ατοπῖ Ατ]αητίομπι, αυξ 
1]1αάϊς ροΏΐτεπιαπι ρατίεπα Ἱερίπιις, γε] εεπιρ]ο 

εἰαμίο αμζ {πεαίτο ἀε[άσαπίες {αὈι]αε τε]ίφαυπι, 
1ράις αιίεπι γεῖεαείς εορηἰεῖο ἵτα α{ὲ απιαὈἰ]ς. 1έα 
ἀε[ιάεταί]]5, µε ἱρίαπι Ἆος νίνετο οἵ ε[ῖς, ρτορίες 
οορηΙείοπεπι; εἰ αιΙᾷ: πιοτς Ἠαδεί εγη ήπια, οἙ]]-- 
γ]ο {αηέ, ΙρηοταΠῖο, εί (επεῦταε. Τέαφμε εἴρο, πῃο- 
Ἠετε]ε, οΠΊΠες ἔετε Πο οτε τε]απιαπί φ αιῖ 
πποτίμος {εηία ρτίναηε; αιοά ἵπ {οἷα απίπιας {εη- 
Πεηίε ο «ορποίοςπίε νἱ ροπιπέ γἱέπι, εῃε, εἴ 
Ραιάετο. 1,1οεί επῖπη εεῖαπι εογαπ αμα: 
ποδίς {απε αιαἆαπα Ιπίετάαπι οµπι νο]ηρίαῖε αι- 
ἀίτε; ας {παρε τωτρατί αΠἴογΗπα {εΓπιοπε εἳ ΙαςἩτγ- 
τηδηίες, ἴαππεη ἀῑσετε Ίαδεπαμς. ί ἴ]]ε; 

ΑΔ. Ἐπει, πια]ῖ 1ρβα8 εβ ἀῑοεπάϊ ]απα Ἴοεμ, 
Β. Εί αιἀϊεπάϊ παῖΒῖ : {εὰ ααά]τε εβ ορια». 

γετωπα Ἆος ααἶάεπι ν]άετατ νο]αρίαάς οπιπία «ο6- 

ἃν 
ο” 
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“Ἐ)) καὶ ῥύσιο ὀκθιαζομλύη τὸν λογισμόν. Ὅταν δὲ μηδὲν ἔχασα λυπηρὸν 
ἡ βλαξερὸν ἱρορία καὶ Φήγησς οι φθάξεσ χφλαῖς καὶ µεγάλαις 
«πθθσλαά6η λόγον ἔχωτα ὣιώαμιν καὶ Ἰόΐρι, ὡς τὸν Ἡρθδότα τὸ Ἑλλη- 

νμχοὶ, καὶ ΤΠεεσικὸ, τὸν Ἐενοφώντος, 

Ὅσα δὲ Ὅμηρος ἐφέασισε «έσμελα εἰδὼς.. 

ο ἢ τὸς «Ἱξιόδης Ἐὔδοξος, ἢ κπϊσἁς καὶ πολιτείας ᾿Αθιροτέλης, ἢ βίας ἂν- 
δρῶν ᾿Αρισύξενος ἔγραψΨεν, οὐ µόνο μέγα κο πολὺ τὸ όὐφραίνον, δλλὰ 
κοὶ χαθαρὸν καὶ ὠμεταμέλητόν δη. Τίς ο ἂν Φφάγοι σενῶν κ πίοι 
διψῶν τὸ Φαιάκων ᾖδιου, Ἡ διέλθοι τὸν Ὀδυσσέως Ἀπόλογον Ὁ πλάνης» 
Τίς ο ἂν ἡφείη σιυαναπαυσάμΆμος τῇ χφλλίση γωμαρὰ, μᾶλλον, ἢ 

μα. ᾽Αλλὰὸ ζῦτι τῆς ψυχῆς. 

᾿ «φζὐσα]ρυπνήσας οἷς γέγραφε «ξι Τανθεας Ἐενοφῶν, ἢ «ξι Τιμοχλέίας 
:."Αρισύελος, ἢ Θήης Θεόπομπος : 

Ἐξωθθα δὲ καὶ τὰς Ἀπὸ τν µυη- 

9 µάπων. Καΐτο ταῖς μὴῥ ἱορίαιο ἁπλομῦ τι καὶ λξόν ὕδη' αἱ δὲ Ἀπὸ 
γεωµετβίας καὶ ἀσρολογίας καὶ αἁρμωικῆς δειμὺ καὶ ποικίλον ἔχισαι τὸ 
δέλεαρ, ὁδὲν ἀγώγιμον Ἀποδέεση, ἕλκέσαι καναπε ἴῦγξι τοῖς διαγραµ.-- 
µασι' ὧν ὁ γευσώµβρος, ὧν αξ ἔμπέρος ᾗ, τὰ Σοφοκλέας «Ὀθίίσν ἆδων, 

Ο. 1, τὰς σερόδως] Ἐοτίε, γῆς «περιόδους: ἀποῖι Ώπο εἴ Τρία το, εἰ Ἱρτοταπι γατῖςίαν: Α.. τῆς «περιόδους. Ῥ. τῆς ὃ 
περὶ Εὔδοξος. 

Ὁ. 7. Θήθης] Ἱτα ἨΗατ]. Ίίεπα Ἑ. Παρετ(οτῖρία (αππεῃ νη]φαία Θίσθης. 
6. 8. Αλλα ταῦτα---μαθημάτων] Ἐοτίε, ᾽Αλλὰὶ ταύτας τε τῆς ψυχῆς ἐξωθύσι, καὶ τὰς ἀπὸ τῶν µανηµάτων.. 
Ὦ. 3. ἀγώγιμον] Πιεσεπάαπα οππῃ Με2. εἰ Ἠεἰῆς. ἀγωγίμω». 

ποίσεμάϊ αααράαπη εΠε Ιπίςπιρεταπεῖα ας Βυχι5 νἶπα 
τατῖιοηΏί {αείεῃ5. Όπα γετο πλ] 1Π {6 Παῦεις πἹο- 
]είξαπι αιξ ἁαπιποίαπι Ἠηβοτία, νεὶ ΠαΓΓὰΕΙο ἆθ Γ6- 
Ρα ρυ]ε]μτί ας πιασηΐ5, αά(εϊνετῖε οτατίοπεπα γΥἱ 
εἰεσαπείααμε Ῥτοράίταπα; ξ οµπῃ Γε5 (Γαςας Ἡε- 
τοάσιυς, Ρετῇσας Χεπορμοῃ εχρομίξ, 

Ἐί ᾳπος ἀϊνίπας ΠΊπιετος οαπίανΊ{ Ἠοππεγις, 
ου{ Ἐπάοχί {ἵεταταπη οὑειπάο οορηίέαγαπα ἆς- 
{οιρίίοπες, Ατηζοιε]ϊς ἄε οοπάϊεῖς ατρίρις εε ἆε 
τερυ(ρυδ]οίς Πτι, Απιζοχεπϊ νία νΙτοΓΙπῃ 
ποη πιοάο ἵηπσεης εἰ εορίοία 1Ρί εχΠι]αταπάϊ απὶπηϊ 
πηαίετίες οβετίιτ, [εά εἰ ριτα, ραρπ]εεπεῖααιε {ε- 
ευτα. Ομῖς επίπα γε] ε[ατίεῃς εἀετε, νε] Πεῖεης 
ίδετε, πιαὶῖε εα αι αριά Ῥμααοες ΠΙΕΓΙΠΕ ΡΤο- 
ΡοΠἴ2, αµαπι Ὁ]γῆις τεοεηΠοπεπι {Πποίυπα ΕΓΤΟ- 
τωπη οορποίοςπἀο Ρετειττετεὺ αυῖ α.ειη πιαρὶς 

Ίανεί ἀοτπιῖτε πα {ογπιο(ΙΠπηα ππω]ίετε, α1απα 
Ἰηγ]ρί]ατε 15 αµά; ἆε Ῥαπίμεα Χεπορβοη, ἆε Τ- 
μας Ατήζοζιιις, ἆε μερα {οτίρῃε ΄ΓΠεοροπι-- 
19 ὃ 

ν ΧΙ. Ὑεταπι οὓ Πϊς ἀε]εξταίιοπίρις Ἐρίουτεϊ 
αηίππαπι ανοσαητ. Αάάςε, αιοά εἴίαπι α Μαΐλο-. 
πιαίίδυς ρτοίεξϊχας Ιπάε εχίωτραηί. Αί εηἶπι ΗΙ- 
τοῖς Ππιρ]εχ αιαάαπι εί ρίαπα 2ο Ἰατνῖ αάείι 
ἀε]εξίαπάϊ οοσβ/Ἰο.. Όυμα α (σεοπιείτία, Α{το]ο-- 
ρῖα εἰ Ηατπιοπίςα γεπίαηέ γο]αρίαίες, 15 αςΓες εἴ 
γατία Π]]οςεῦγα αἀῑέιπι ρᾳταπί, πεαιε α]]α. ἀεείῖ. 
Ιπεί[ςαπάϊ οεσλ/ο. ΤΏε{οπρεοπίδις επίπι {ας Μία- 
Εεπιαία ΌΏπαιαπι Π]]οῖοις ααἰθα[άαπα αἆ {ε :Γ.- 
Ἠαπέ: αµοτάπα αἱ σιήξαπα ρετοερίέ, { αμίάειπι τ6- 
τπα Ἱπιρεγίίμς ποπ Πε, οραππδυ]αί βορ]ος]ελ ἴέα. 
ολη(1]]αηςς 



310 εώς νι ορ Ἡν δν ὃς ο 

"Μασομανεϊ δ) ελώφθην ὃ᾽ ἂν, λ τῷ πσοτὶ δειρὰν, έρχομαι ὃ) ἐκ τε λύρας, ἔκ τε νόμων, 

Οὐ Θαμύροις αἲθι ἄλλα μεσποιᾶῖ, κο], νὴ Δία, Ἐὔδυξος « ᾿Αρίκαρχος 
.] ας ε ο ε 2 ιο) 

κο) Αρχιμήδις. Ὅπε ὴ9 οἱ Φιλογραφοιῶτες ὅτως ἄγοται τῇ δα 

νότητι τ ἔρφων, ὧςε Νικίαν Ὑράφοντα τί νεκύήαν ἐρωτᾷν πολλάκιο τὰς 
οἰχέας εἰ ἠράσηκε Πτολεμαία δὲ τὰ [βασπλέως ἑξήκοντα πάλαντα τῆς 

γραφῆς σιωτελεβείσης πέμψαντος ὧσα, μὴ λαβδεν, μηδὲ Ἀποδόδαι 
τὸ ἔργω τας οἰόήθα καὶ πηλίκας ἡδοὰς Ἀπὸ γεωμετίας δρέπεαι 

-κο ἀἰσρολογίας Ἐὐκλείδίν γράίφοντα, τὰ διοήικὼ, ο Φίλιππο Ἀποδειι-- 
νωύτα, «δι τῷ αιήματος Ὁ σελἰιύης,  ᾿Αρχιμήδίω ἀνδυρόντα τῇ φωνίᾳ 
τὺ αόμετέον τῷ ἡλίβ τηλικοῦτο τὸ µεγίου κώκλε µέρος ὥσων, ἡλίκον 
ς / / 2 ως 9 / Απψ / ς ον 
ἡ φωνία τό τεοσαρων ὀρ)ὼν' κο ᾿Απολλώνιον καὶ Αθίαςχον, ἑτέρων 

/ « λ / ο.» ω ς ϱ/ λ / εν / Ε τοιάπων δὑρετὼς λυομδύες, ὧν νιῶ ἡ ξα κο]. καπωόησιο ἡδονάς τε µε- 
άλας κο Φρόνημο, Ἀουμάσιο ἐμποιᾶ τοῖς µωδόνοα: Κα σὔχ ἄξιον 
ἀδαμῆ τὸς ἐκ ἂν ὀψίανείων κ) µασρυλλίων ἡδονὰς «ὀπείοι «Φρα θολλοίο 

ζύταμς, καταιογιύειν τὸν Ἑλικῶνα καὶ τὸς Ἰάσας, 
Ἔνθ οὔτε ποιµὴν ἀζιοι Φέρθειν βοτὸ, 
Οὐδ ἠλΦέ πω σίδηρος. 

᾽Αλλ’ αὗται μλύ εἶπν ὡς ἀληδὼς ἀκήρατοι νομαὶ  μελι]ῶν, ὀκένα 

Ὦ. 9. Μεσομανεῖ---νόμων] Ὁϊ ἵπ Ίοοο ἀε[ρεταίο, εχΠ]ουϊ τα]κοέαα, Νή ἵπ Πρες εβ τεπιεάΙ, Α. Β, Ε. Ῥ. 
ἐλώμφνην: Ἠατ]. καὶ τό: Ἑ. ἄρχομαι. Ώπο {απί ἀῑξία Τβαπιγτα ἁλληξία ρες Ιπίεγροβίαπα {οτπιπ]ατα 
καὶ τό; Ἱαφπε Ἱεφεπάυπα Ραίΐεπα “ Μεσομανεῖ δ ἐλώμφδην ανίᾳ,, καὶ τὸ, “ὁ Ποτὶ δειρώδ᾽ αἴρομαιν ἔκ τε λύρας 

66 ἔκ τε νόμων. ν 
Ὁ. 6. Οὐ Θαμύρας---Εὔδοξος] Ἐοτῖε, Οὐ Θαμύρας γὰρ µόνος ἐμδσομάνει, αλλὼ καὶ, νὴ Δία, Ἐὔδοξος----. 
η] Ἡς µ μαγρυλλίων] Ε, Ρ. Πατ]. ματρυλλίων. Ἐοτίε Ἱεσεπάιπῃ, µατρυλλείων. 

Μπαίαταπι εχαρ!ἰαί πηε να]άας {ατογ. 
Νεο ουτα πα]Πῖ ππης, α παπι Ίντα, 4παπα πιοᾶῖ, 
Ἐᾷ αυἹάασαπι. ἳ 

Ίεαιε νετο {οἷις ΓΠαπιγτας Μααταπι Ἱπβήπξτα 
ασεύατυτ» ασεύαπέιτ ἴεπι Εάοχας, Ατζαιεμις, 
Ατοηϊπιεάς». Οιωαπάο επῖπι ρίᾶιτα ἀεάῑεί αἆεο 
{ποταπι αΠεϊαπέατ ορετυπα {ρεεῖε, µε ἸΝ]είας ρίῃ- 
ρεης πεογίαπι Περε ε {ετνῖ5 αι {ινετίε, Βγαπ/ε[ε 
ε[εέ: εἰ ορετε αὐίο]αίο εαπι Ῥιο]επιαις τεχ εἶας 
επιεπάϊ σγαῖα παϊτίετεί {[εχασ]ηία {αἱεηία, ΠΟΠ ας- 
οερετίί ρεευπίαπ, πηεσιε {αδυ]απα νεπάἰἀετῖς; αιας 
εί αυαπΏς ετεάεπιας γο]αρίαίες ε (σεοππείτῖα εί 
Αβτοιορία ἀεοετρῃῇΠε Ἐνε]ίάεπι ουπι {οίδετεί 
Ὠιορίςα, Ῥπίβρραπι ἀεπιοπβταίίοπε ἆε Άριστα 

1 1η8 Πεογῖς πιαπάαία, Ατοηιεάσιι οππα απρα]ϊ 
παϊη]{εγῖο ἀερτελεπάϊ[εί ἀἰαπιείταπα Φο]]5 ἑαηίαπα 
εΠε πιαχἰπαῖ οἰτου] ροσείοπεπα, αααηΐα ε[ῖ απρυ]ας 
α]]ε ἄε αιαίαος αηρα]ΐς τοξδῖς ) Ωυοά Ιάεπι γοῖα 
Ιηίε]]1ϱὶ ἆε Αρο]]οπίο εἰ Ατζατεῖο αἰίαταπι Ἰά 
αν τεταπα Ιηνεπέοτίδυς, απαγαπα Ἠοάίεφιε «οἩ- 
Ἰἀεταίῖο πιαρῃας νο]υρίαίες εἴ παϊταδί]επι αΠίππο- 
τυπα αἱαστ]ζαίεπα αραιά ἁπίοεπίες εχείτατ. Ιπάίρηυπα 
γετο εῇε ε ου]ϊπῖς εί ρτο( ρα] ατοεββίας νοἱ 
Εαίες οπα Βῖς οοπζεμάἀεπάο, ἀεάεοις ἵπέεττα Μ 
εἰ Ηε[ῖοοπῖ, 

Ὀδι πεαπε ραβοτ Ρραΐσετε εοπαίατ ρεςὮ, 
Ἐεττοαις Πιπί Ιπίαξτα Ίοσα.---- 

Ναπι Μαιμεπιαΐςα Ἡπε νο]αρίαίες γετε {απί ραί- 
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δὲ συῶν. καὶ τροφων κνησμοῖς ἔοικε, «φἘοσωναπιμπλάντα τῆς Ψυχῆς τὸ 

ποθηπκώτατον. σι μῇῥ ου ποικίλο καὶ ἰτιμὸν τὸ Φιλήδωον οὕπω 
δέ πε ἐρωμῤῃ πλησιάσας ὑπὸ χαρᾶς ἔομαφύτησυ, Φύδὲ ηὔξατὸ τι ἐμ- 

πληδεὶς ὄψιων ἢ “οεμμάπων βασλικῶν, όὐθὺς Ἀποδονῶν Ἐὔδυξος δὲ 

ηὔχετο, «δασὼς τῷ ἡλίῳ, καὶ χοτιμαδὼν «τὸ αῆμα τὰ ἄσρα καὶ τὸ µέ- 

γέδυς καὶ τὸ εἶὼς, ὡς ὁ Φαέλων, κοταφλεγίῶα) καὶ Πυδαφόρος οι τῷ 
αἱαγρώμµατ βοιῶ ἔφυσν, ὥς Φησω ᾿Απολλόδοτος, 

Ἠνίκα Πυ 9 αγόρης το σπερικλεὲς εὕρετο γθάµµα 
Κένο εφ᾽ ᾧ λωμπῃὴν ἤγετο β»9υσίην' ΄ 

εἶτε αδὶ τῆς ἀπυτενάσης, ὡς ἴσον δμύαται ταῖς «ξιεχούσαις πὶὼ ὀρθίὼ, 
ἔτε «φεύολημα, αἲξὶ τῇ χωεᾖα τῆς «φραρολῆς. ᾿Αρχιμήδύω δὲ βίᾳ ἡν 
αἱα γραμμάτων Ὑποσσώντες σµμήλειφον οἱ .Ἱεράποτες ὁ δὲ οτι τῆς 

/ 2/ λ / ο) / λ / ο 2 

χοιλίας έγραφε τὸ αήματα τῇ σλεγγίδ κο λθόμδρος, ως Φασν, ὂκ 

τῆς Ἰνωρχύσεως ὀννοήσας τὼ τῇ οεφαάνα µέτεησι, οἷον ἔκ τινος κατοχῆς ἢ 
οιπνοίας «Ἰξήλατο [οῶν, Εδρηχα, κο τᾶτο πολλάκις Φ)εγνόμηνθ” 
ἐοαθιζεν. Οὐδενὸς δὲ ὠκηκόαμᾶυ ὅτε γασειμάργε «ξιπαθὼς, Ῥέοεωχοα., 

ο ο 2 ω / ώ / / ᾽ / / 

[βοώντος Έτε ἐρωτικά, ΤΙεΦίληΧΦ µυβίων µυβλαχις ἀχολάσων γεγονότων 
ντ 4” 

καὶ ὄντων' λλὰ καὶ βδελυτ]όμθα τὸς μεμνημλῤες δείπνων ἐμπανέερον, 

Β. 2. ᾿Απολλόδοτος] Εοτῖε, ᾿Απολλόδωρος: γυἱὰ. Χγ|. Αππος. εἰ Μεπας. αἆ Ὠϊορ. Τιαετί. ΥΠ, 12. Ἰίεπ ἨαῬεί 
γεπεί. 1. εἰ Πατ]. 

ευα αραπα νΙΕῖ εχίογίῖα; Πτα ΡοΓΕΟΓΙΠΗ Θεέ «ΑΡΓΟ- 
τυπι ρτυπῖοας {απε Ππιῖ]ε, Ῥοττο απ]πιϊ {που]- 
εαΐεπῃ, ας: οπιηϊῖς σεπετῖς αβεέλιοηῖδιις ε{ξ ορροτ3 
ἑαπίβππια, ορρ]εηίε». βαπε τες ε{ε ναγῖα, εἴ ΡίοΟ- 
ἔετνα, Πιάϊαπι νο]αριεῖς. Ίεαιε {λππεη ἵπ Ἠμπο 
υάίαιε ἀῑεπι φαἴ(α Παπ απηῖσα ροτίεὰς ρτα σαιάϊῖο 
{οΊεππε {αεϊβεῖυτηα {εεῖε; αιξ Εεῖπι πιοτῖ ορέανΊε, 
{ ἁατείατ οὐ{οπ]ίς Ῥε]ατηίηιε τερῖῖς ἱπιρ]ετί. Αέ 
γετο Ελάοχυς, Ῥμαξιλοπείς πιοάο, «οπιδυτί νονῖς, 
εα Ἱερε, υί Πδί απίε Ἱϊοετεί αἆ βο]επι αἀβαηεῖ, 
Άριταπι, εί πιαση]ειάϊπεπα, {ογπιππαε αβτῖ ρει- 
ἀιίοετε: εε Ῥγίμασοτας Ῥογύεπι Ἱπιπιο]ανίε, ἀε]ῖ- 
πεαιοπῖς Ρεοπιείτίςα εαυῄα: {ο επἶπι ρετλίδεε 
᾿Αροῄοάοτις, 

Ῥγίπαροτας οε]εῦτῖ ἀϊασταπιππαίο αααπᾶο τερετίο 
ἸΜαξϊαίο {εοῖί (ρ]επάϊάα {8οτα Ῥουε: 

πνε ἰά ρετίπες αἁ Ῥος, αιοά ἵπ τεδαησι]ο {πἷ- 

αιείτο Ἰοπρβπιϊ Ἰατετῖς αιαάταίαπι τε[ίαποταπχ 
Ιαίεταπα 4Ἡςξ αησυ]απι τεξχαπα οοπΠεϊαπε αμαάτα-- 
εἴς ἵπ παπα «οπβαέῖς σεαια]ε εΠε ἀεπιοπβτανίες 
Πνε αἆ αιαβίοπεπι 4ε ατεα ρατοδο]α. Ίαπι ΑΓ. 
επίπιεάειι α ἀε[εηρτίιοπίρας σεοπιείτιεῖς νί ανι]-- 
{απα {εγνί ππχεταπε; Ι]]ε Ιπεεγῖπι Ες Ἠπεας ἵη 
γεπίτε ἀασεῦαί : εἰ ἹπίεΓ Ιαναπάαπα «υπ εκ ἆαυα.., 
αέ εταάῖταπα, {αρτα Ἰαῦτωπα {ο]1 ε]ία εββιχι εΧςο- 
ρί(ῇΠεί «οτοΏα ἀἴπιεηΠοπεπι, {αποιαπι {4ΓοΓ6 
αμοάαπι ααέ ἀῑνίπο ΙπΗπδλὰ εχαρῖταξας ρτοβ]αῖε, 
γοςίεταης, «Ἀεβεγῖ; Ἡασεαιε νοςε Περίας τερειῖία 
Ρειτεχῖς Ἰτε,. Ίεαιε νεο αιμάϊνίπιας, νε] σι]α. 
αἀάϊξιήππιυπι απεπαμαπῃ «ἱαπιρτε, }ογαυὶ; νε] 
Ἰα(εἰνΗἩπιαπι, «παυι; οπι αιἰάεπι εί Πέ εί {1- 
επἰπέ Ιπηιππετί ΙπίεπιρεΓαηίες: [εά εἰ, αέ ἵπιριτος, 
ΑγετίαππιΓ 605, αἱ «αεπαταπα γεπεπιεπεῖοΓῖ «πι 
2βεξίοπε απἰπαἰ τεοοτάσπέας, πέ αἱ πἰπιαπι ἆθ-- 
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ὡς ἐφ ἡδοναῖς μικραῖς καὶ μηδεὸς αἰξίως κασμολμίζωᾶ:. Εὐδυξῳ ὃ 
καὶ ᾿Αρχιμήδει καὶ Ἱππαεχῳ σιωενθεσιὼμὴν καὶ Γλάτωνι πειθοµέ)α 
«δι πό μαθημάτων, ὡς ἀμελέμλμα ὃὶ ὦγνοιαν καὶ ἀπειρίαν, ὅμως Ὁ 
βία ὑπὸ χάριτος αὐξαάνεται. 

(5. Ταύᾶ, μότο πὸς τηλικαύᾶ; κοὶ τοσαύα, ἡδονὰς ὤασερ ἆθν- 
νάως ὀκτοέποντες οὗτοι καὶ Ἀποσρέφοντες, σὐχ. ἐῶσι Ὑόύεῶ-αι τὰς πλησιά- 
σανᾶς αὐτοῖς λλλὰ τὰς μὴν, ἐπαραμλῤες τὸ ἀκάτα Φόύγό ἀπ' αὐὺν 
χελόδασηυ’ ΠΠυθυχλέης δὲ πώντες κ) πᾶσαι δέονται δὶ Ἐπικάρου καὶ ἂν- 

ποολΏσν, ὅπως οὐ ζηλώση τὶὼ ἐλόλέριον κολεμδρίω παιδεέαν' ᾿Απελ- 

λίὼ δὲ πνα Ὑαυμάζοντες κοὶ ὑπεασσαζόμθμοι, γράφεσν ὅτι τό µαθη- 
µάτων Ἀποογόμημος ο ὀρχῆς καγαρὸν ἑαωτὸν ἐτήρησε «φθὶ δὲ τῆς ἱρο- 
βίας, ἵνα τὶὼ αλλίω ἀνηκοῖαν ἐάσω, «δα ήσομαι μόνα τὸ Μητροδώρη 
γράφοντος ὃν ποῖς «δι Ποηήύ, - Ὅ)ρ μηδὲ εἰδέναι Φφαάσκων μετὰ 
ἅ ποτέρων ἱώ ὁ Ἕκπωρ, Ἡ τὰς «φοθώτης σίχεο τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, ἢ 
ὅ παλιν τὰ ὃν µέσω, μὴ παβρήση. Ὅπι τούκυ αἱ τᾷ σώμωτος ἠδονοὴ, 
καθοπς οἱ ἐτησίαι, µαραίνοται μὈ τὼ ἀκμίω καὶ Ἀπολήγεσιυ, οὐ λέ- 
λή)ε τὸν Ἐπίκηρον' αἱ πορέί Φοιῥ “εἰ γέρων ὁ σοφὸς ὢν κ) μὴ διωά- 

ὅ µλνος πλησιάζει, ἐπ ζεῖς τἴό καλῶν αἀφαῖς χαΐρει κοὶ Ψηλαφήσεσιυ” 
οὗ τὰ αὐτὸ μὺ τῷ Σοφοκλέ Ἀἱονομβνθ”, ἀσμλύως ἐκφυγώπ τὼ 

Τ. 8. ὑπερασπαζόμενοι] Βὶς Λ. Β. Ε. Ἠατ]. Ῥ. Ὑμ]ρο, ὑπερασπιζόμενο,, 

Ιεξτεπέις εχἰσιῖς εί πυ]]ας ρτεΏί νο]αρίίδις. 
Αε Ειάοχί εἲ Αγοβιπιεάϊς εἰ ἩἱρρατοΠί ΙπβΙπέχα 
ἀῑνίπο «οποϊζαίοτιπι «οπηῖτες εΠε νοἱωπιις, Ρ]αΐο- 
πίαιε εγεάίπιας, αιῖ ἄε Μαϊπεπιαδιας ργοπιυηςία- 
γε, εα οὗ {π[εέίαπι Ροή {ππρετίαηιφο περ- 
Ἰεξία, υ{ {αὐπεη οὗ υεπαι/]αίεηι [αν {πεγεπιεπία ]α- 
εετε. 

ΧΠ. Ἐπίπιγετο Ἠας {ος Ὀηιρίᾳιε γο]αρίαίες 
γε]ατῖ Ῥετεηπηῖ ε {οηῖε πιρπαπίε Ερίουτεί ἀεν]- 
τληΐ οίαιε ανετίαηέωτ, πεαιε ρᾳίωητας ελτυπα ρυ{- 
τωπι Ῥετείρετε αϊουπαιε {ε αἆ Τρίο «οπε]ετιΠῖ; 
{εὰ αἰῑς πιαπάαης, μέ εἰαΗ15 ἠεπηδές εας Γρίαμέ; εἴ 
Ργιμοε]επι οπΏηες 2ὓ ϱα {εέχα ν]τὶ, οπιΏες πημ]ίεγεδ, 
Ρε ΕρίευΓαπι ογαηί αἴηιε οὈ/{εςγαηξ, πε ί[ε{βΙέπαγη 
Φλσ Πἰδεγα[ίς αἱ Ππαρ{/άεετε [εἔαγίυε /{μάεαί : 

εί Αρε]]επα ααεπάαπι παταηζαΓ ας ΠΙΑ]ΟΓΕΠΑ ἵΠ Π1ο- 
ἀαπι απιρ]εξξαπεις, ααοά, αεί {οπίριηέ, 4 ἠήαἱῤευια- 
{ἶδις [α1 ἵπάε αὖ ἡγηκέο αὐ/)ἠπεπάο ΙΓ {2/2 εοη/οη- 
φανυεγΗ. Ώε ΗΗτοτίῖς, μἲ «εἴετα οπαϊξίαπι αυ. Ἶας 
ἵπ τε εοτυπῃ τιάἰαίεπι αἴραμπί, γετρα ἀπηίαχας 
Άρροπαπι Μειτοάοτί, αἱ {π Πθτο ἆε Ῥοδες Πο 
{οτιρίε; Βγούπᾶε ἱσπογάγε {ε ἄἱεεπς αὖ πίγα ῥαγίε 

«Γμεγῆ Πεδίον, ἱσπογαγε εαν ῥγέγιος ΕΠοπεγί νετ[εν 
ὤπά φις ἱπ ιράίο [114 πο ϱ/ φιοᾷ {ήεαν. απ 
εοΓροτί5 γοἱαρίαίες Ἐτε[ατωπα 1 πποτεπι Ρο: γ]- 
6οτεπι εἰαησιείοετε ας ἀε[πετε, ποῃ Εασίε Ερίει- 
τα. Ώυδιίταί Ίίλαις σἩ [αρίεπς Ίαπι [επεκ γαζτης 
εἰ α εοἰξη {πεβίμον ῥμεβγαγωπι αάῤμε ἑαζζίδης εἰ 
εὐπέγοἐ]αΗΙοπίδς ραμάεαί: [πε ποπ οµπῃι βορλος]ε 
{επίεπς, αἱ δεπίεγ α υο]μβίαίε ας αμα ᾱ 
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ἡδονιὺ πιώτίω, ὥασερ ἀγριον κοὶ λυτ]ῶντα, δεσσότίω" ὃλλ. ἔδει γε τὰς 

Ἀπολαυσικὰς, ὁρῶνᾶ, ὅτι «φ/ολλὰς ἀφαμανει αγ ἡδονῶν τὸ γῆρας, 

Ἡ τε Αφροδίτη τὰς γέρεσιν ἄχδεται, 

κατ’ Ἐὐριπίδίω, ζώᾷ, µάλισο σιυάγευ τὼς ἡδυὰς, ὥσσερ εἰς 'ολι- 
ορχίαν ἀσηήα σπα κο ἄφλαρτι «ρατλεμηῤες εἶτι ἄγειν αφροδίσα 
τὸ βία κοὶ µελεόρης Χφλὰς ὂν ἱρορίαις καὶ ποϊήμασι α]οτοίουνᾶς, ἢ 

«φεοθλήμασι μεσικοῖς κο γεωμετεικοῖ. Οὐ ὴὸ ἂν ἐπῆλλεν αὐτοῖς εἰς 

νοιῦ βαλέῷ αι τὰς τυθλὼς ὀκείνας κο νωδὰς Ψηλαφήσάς, κοὶ οίιπη- 

δήσἀς τᾷ αἀχολάσου, µεμα.»ηχόσν, εἰ μηδὲν ὤλλο, γράφει «δι Ὁμήρου 
καὶ «δι Ἑὐρωπίδα, ὡς ᾿Αθιροτέλης καὶ Ἡρακλείδις, καὶ Δικαίαρχθ”. 

Αλλ, ὅμαι, τοιούτων ἐφοδίων μὴ Φρονήσοντες, τῆς δὲ ὤλλης αὐτὴ 
ον. Ν ο μον ς ή) ρα, «θογµατέίας αἀτερποῦς κο ξηρᾶς, ὥασερ αὐτοὶ τἡυ δεετὼ λέγουση, 

οὔσης, ἥδεῶ αι πάντως ἐλέλοντες, τὰ δὲ σωµατος απαγορόύωτος, αἰαρῷ 
καὶ ἄωρο «πβάτ]εν ὁμολογῶσ' αἵδ τε «πθοτέρων ἡδονῶν ἀναμιμνήσ- 
χρντες ἑαωτῶς, καὶ χρώμᾶμοι ταῖς σ/αλαιαϊς Ἀπορία «οθθσφάτων, ὥασερ 

τεταρχόυμθναις καὶ νεχραῖς, ἄλλας πάλιν καὶ τε»νηκύας, οἷον ὂν τέ- 

Φρα Ψυχρᾶ, τῇ σαρκὶ κωοιμῦτες «δὰ Φφύσν καὶ ἀναζωπυροιῦτες, ἅτε 
ὃ) μηδὲν οἰκεῖο ἡδὺ μηδὲ χαρδ ἄξιον ἔχοτες ὂν τῇ ψΨυχἒ παρεσκόυ- 

/ ’ 

ἀφροδίσια] Με». εἱεραπίοτ, µεταφροδίσια. 
7. μηδὲ χαρᾶς] Βὶς Ἠατ]. Ὑμὶρο, µιτὰ χαρῶς,. επ. εοττϊρ]{, µήτε χαρᾶς. 

«ρπαίπο ασγε(} ο Γηγ1ο/ο 4: [τοεί(ε ἀῑχίε, Α: επῖπι 
ἀθάϊ 

{οοετιπέ Ατηζοίε]ςς, Ἡεγας]]άες, ὨϊςρραΓο]ιις, 141 
γο]υρίαβις {Γαρηάϊς (ο5 οροτίεὺναῖ πι «ςΓ-- 
πετεηέ ππυ]ίας νο]αρίίες {επεᾶχωτε αδο]ετῖ, εξ 
αυοά εί αριά Ἑωτιρίάεπι, 

ΑΕαίε ρταπάϊΌις Ὑεποτεπι αἀνετίατίετ, 
Ἠυ]α{πιοάϊ, «4 μα]ες τετυ]], νο]ωρίατες ροεπππιπα 
ανα, εἰ αυαί ορβάϊοηίς πιθεα ἔγαππεηταπι 
αυοά «ογΓωπηρ! εἴ ρετάϊ ποπ Ροῇεί οοΏσετοτε: αίηιε 
τα αιαΏ ντα Ψεπετα]ία ροβ Ρε[ία ρι]οἈα αρετο 
γετίαπάο ἵπ Ἠηξοτί]5 αιέ ροεπηαίΐς, εί πιµ{ῖσαφ 2ο 
βεοπιείγῖςας (ταζχαπἆο φμα{οηες. Ίο επῖπι π 
«Ἀηίπαυπα 15 νεπ]βεί Ιπάμοετε «σας Ίλας εἰ εἆεῃ- 
ἴμ]ας οοη(Γεξἑα(ίοηες, {1 ἀῑάϊοίΠεης, ας πἰΒ!] αἰίαά, 
Ώ]ίοπι ἆε Ἡοππετο α]ιαῖἀ εε Ἐτίριάε {οτῖρετς, έ 

νΟΙ,. Υ. 5 5 

γετο πἰππίγαπα ος «ΟΠΊΠΠεαξα πεσ]εόῖον ου1η τε]ῖ- 
αυ ἱρίογαπα (ταδχλ{ῖο ἀε]εξαειοπί5 εχρετς οἵ ατἱἆα 
εΠει, αιοπιοάο 1ρᾳ νἱγιμίεπι αρρε]]απε, εί οπηπί- 
ΠΟ (ππιεη νο]υρίαίε αθποί νε]]εηῖ, «ογριίαιε αά 
επι τεπι ἀεῄοετεῖ, αίεπία τωτρίτεγ {ε εί Ιπέεπῃ- 
Ρε[εῖνε αρετε, ἆαπι εἴ ργϊΐπας 1 ππειπότίαπι Π)ἱ 
τεγοςληί νο]ωρίαίες, εἰ απίἰαμἱδ, Ρεηυτία πονα- 
ταπῃ, υἴυπίζως, ἵαπαμαπα παωσία οοπάϊεῖς οί πποτει- 
6, αλαίαυε τυτίαπῃ εκχαηῖπιας ἵη «ΑΓΠ6, γε]υμέῖ ἵπ 
{Πίσιάο οἶπετε ἴσπεπι, οοπίτα παίυταπα {πςςεῃ- 
ἀμπί; αιἱρρε αι ΩΙ] ρτορτίαπα ἵη αΠίπιο ραΓα- 
ἴαπι Ἠαῦεαπε, ααοά ασ] πιοπιεπίί οὑ]εόχαιίο- 
ηεπι σαμάίµπιαιε «οπεῖ]ίατε Ροίῃς, 
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ΙΥ. Καΐτι τὸ ἄλλα μδὸ, ὡς ἡμῖν ἐπῆλλεν εἰπᾶν, εἴεηται μησιίὼ 
δὲ ὅσα, ἡδυνὰς κοὶ χάριᾶι οἷας Φέρουσων Ἀποσεέφοντοι καὶ Φεύγεσι ο 
βουλόμήνθ’ οὐχ ἄν πο ὀκλάθοίτο, δὶ ἁποπίαν ὧν Ἐπίκουρος λέγει, 
ὅ Φιλο)έωρον μῤ Ἀποφαίνων τον σοφὸν ὂν (αΐς. δαπορίαις, καὶ λοείροω 

ἅ παρ ὀντπναοιὼ ἕτερον ἀκροάμασι κοὶ εάµασι Διονυσιακοῖς, φθθολή- 

ἅ µασι δὲ µεσικοῖς, καὶ κριτπκῶν Φιλολόγοις ἕπτήμασιν Φόδὲ «οζὰ πότον 
διδοὺς Ἰχώρου, λλλὰ χαὶ τοῖ Φιλομόύσοις τἴν βασιλέων. παραινῶν σροι- 

τηγικὸ, δηγήµαζα, κο «Φορπχὸς [βωµολοχίας πσομ]ῤευ μᾶλλον. ὂν 

τοῖς συµποόίοιο, Ἡ λόγες «ξι μεσιιῶν κοὶ 'σοηπικῶν «οθολημάπων 
ὁ περαινομήῤες:᾽ Ταυὴ 39 ἐτόλμησε )ράφευ ὂν τὰ Περὶ Ῥασιλέίας, Ὁ 
ὥασερ Σαρδωυναπώλῳ γράφων, ἡ Ναρότῳ ᾧ σατεαπόύσωντπ Βαθυλῶνος. 

Οὐδὲ 39 Ἱέρων Υ ἂν, θὐδὲ᾽ ΑτΊαλος, θὐδὲ ᾿ Αρχέλαος, ἐπέίῶησων Εὐ- . 
οιπίδὡυ καὶ Σιμωνίδύυ καὶ Μελανιππίδων καὶ Κράτηᾶ, καὶ Διοδότης 

οἰνασήσαντες ὂκ τἶά συµποσίων, χοπαχλύαι Κάρδακας καὶ ̓ Αγριάνις 

ἁθ αὐθό καὶ Καλλίας γελωτοποίὺς, καὶ Θρᾳσωνίδως πνὰς καὶ ΌΈρασυ- 
λέοᾶς, ὀλολυγμοὺς καὶ κροτοθοεύθας ποιομῥία:. . Εἰ δὲ Πτολεμαῖος ὁ 
Φβῶτος σμυαγαγὼν τὸ μεσον τάτοιο σινέτυχε τοῖς ΧΦλοῖς κοὶ βασι- 
λικοῖς «δαγγέλμασι, ἆροι οκ ἂν ἔπε τοῖς Σαμίοι, Ὢ ἸΜῆσα, τς ὁ Ἡ 

(6 

«σρατηγικὰ] Ἱ,εσεπάαπη «ρατιωτικὸ ουτη Μεχ. εἲ Βεἷῆς, Ίξεπι Χγ]. γεσί. 
. Ναράτω] Νανάρω, Δ. Β. Ε.. Ψεπεί. 1. Ῥ. Πατ]. 

: ᾽Αγριάντας ] ᾽Αγριᾶνα:, ΑΔ. Β. Ε. Ψεπεί. 1.α. Ῥ. Πατ]. 

. τοῖς Σαμίοις] Ὑϊκ {Απαπι, ΙΜεσ. νετ, ταῖς Μόσαις, ὦ Μᾶσαι. Ὀϊδιατα υ]άείωτ ροείθ, Ταισω δὶ Μόσαισι 
τίς, ὦ Μῆσαι, φόνος } ) 

μσσο Ἐ Ὁι Ὁ Οἱ 

ΧΙΙ. Ας οεέετα αωιἆεπῃ ἃ ποὺίς. 162 μέ ἵπ ΠΊἹεΠ- 
ἔεπι γεπετυηῖ, ἀῑσα {απτ. ΝζαῄΠοαπα νετο, (ᾳιαΏ(λ- 
τυπῃ γο]αρίαέαπα εί ε]εραηίίατυπη {εγ]επι) ος γ]ζα- 
τε εί {μσετε, ηε { νε] αμἰάεπι, ἴρποταγε ροί]5: 1{ὰ 
αὐ[ατάα {αητ αα: Ἠας ἆε το Ἐρίοιτις (γαάιάϊε. ΈῬτο- 
πυηςίαϊ επῖτα [αρίεπίεηι /ρεξίαεις ἀεδεγε ε[[ε ἀἰεαί-- 
έλη ἔτι ῥειῤἠέεο, [εελε((φιο αἐλίοηίδαις εἰ ημείς αμά-- 
{ἱοπίδς τα µέ Φμπφμαι αἰῶῃ ᾳαιάεγε: [ζά η0ῇ- 
ες φισβοπίδς, εἰ εγιάλέες αί/φιή/Ηἱοπέδως «ο 
φεζ Πιάἑζέσι [101 4 ᾖας τε [ήημπέ, πε Ιπίετ Ρρουυ]α 
αωἰάεπι ]ούπα «οηςεά(ξ: πιο τερίοις Μιίαταπη {ι- 
ἁτοᾖς ααέϊοτ εἴε, αἱ ἵπ εοπυ(υἰὲς πάγγαξ{ίσπες 2/1 
γε; αἱ {ρογριας [εγγ 11 {σίες ῥοίέμς {οἱργεπή, φάτε 

ηῥιωσέίπος οἷρ [εἰς αι ῥοειείς φιια/ρπέδαις {-- 
Αμωίαι. Ἠαο επῖπι αὐ{ας εἴῖ {οτίδετε Ιπ Ἠργο 
Ἐερπο, (απαυαπι { αἱ Ῥατάρπαρα]απα {εγῖθετεί, αυέ 
ἹΝαταίιπι Βαῦγ]οηῖς {αίταραπῃ. Ίοη επίπι Ηίς- 
τοβί, ΑΕαΐο, ααξ Ατοπείαο ρετ[ααΠΠεῖ, αὲ Ἰαῇμς ε 
σοηνΊνίο {αγρετε Ἠμτίρίάε, ῥιπιοπίάε, Μεἱαπῖρρϊ- 
ἆε, Ότατεῖε, Ὠιοάοτο, «ατάαςεν {εοιπι «ο]]οςα- 
τεπῖ, οἳ Αρτίαητας, εἳ (α)]ίας (ουίτα», ας Τ Ἠτα[οπ]-- 
ἆμς αἰἴαμος ει ΤΗτα[γ]εοηίας, εω]αέως ει ῥ]σημώ 
Πηγή εχεϊίλεατοδ. Όιοά { Ῥιο]ειπαις, οὖν 
Ρτίπια Μιήειπι 1]]ιά σοπ(μεαίε, ἵπ ρα εἶατα Πα 
εε τερέ ἀίρηα ΙποϊάΙἤει ῥταοερία, ποΏπε ἀῑδτατας 

«ειδε Ο Αμα, φως ἡμυίάϊαὃ Ναι Αθλοπίεπμηι 
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Φδυνος; ᾿Αθίωαίων γδὺ θὐδοὶ «ορέπει ταῖς Μέσαις οὕτως ἀπεχδα- 
νεα) καὶ “οολεμᾶν' 

Ὅαι δὲ μὴ σεφίληκε 
Ζιὺς, ὀτύζνται (ον 
Πιεράδων αἴονίς. 

Τί λέγει, ὦ Ἐπίκαρε κδαεῳδῶν καὶ αὐληὴν ἕωγεν ἀκρθασόμόμος εἰς 
τὸ ἠέατέον βαδίζεις, ὂν δὲ συμποσίῳ Θεοφράσου «δι συμφωνιῶν Ἀ]άλε- 

φομ]ύε, καὶ ̓ Αριουξενη «ξὶ μεταςολῶν, καὶ ̓ Αθισυφώνης δὶ Ὁμήρω, 
τὸ ὦτι χοπαλήψη ταῖς χερὺ, δυογεραίνων κοὶ βδελυήόμννθ”: τα 

κ Οὐχ ἐμμελέρερον Ἀποφαίνεσυ τὸν Σχύδίω ᾿Ατέαν, ὃς Ἰσμίωία τὸ αὐ- 
λητά ληφλεντος αἴχμαλώτα, καὶ «δα “σότον αὐλήσαντο, ὤμοσεν ἤδιον 
ἀχούευ τὸ ἵππε χβεμεήζωτος; εχ. ὁμολογᾶσι δὲ τῷ χολῷὼ πολεμὲν 

{ 3 «  μὰ ΝΑ) 
τὸν ἄσπυνδὸν χο ακήρυκτον πόλεμου» εἰ δὲ μὴ ἡθονὴ «φθόσεπ, τή σεμνὸν 

΄ποοῦ κο χαγάειον ἀαπάζονται καὶ ἀγαπῶσν», Οὐκ ἱῶ δὲ «σεὺς τὸ ἡδέως ζὴν 
ὀπιεριέερον, μύραι καὶ Φυμιαμαίζαᾳ δυαεραίει, ὡς χάνγαροι καὶ γόπες, 
ἢ χριτικὼν καὶ μεσικῶν λαλιὰν βδελύήεῶ αι κοὶ Φεύγεν; Ποῖος }ὸ ἂν 

αὐλὸς ἢ κδάρα διηεμοσµένη «θὸς ᾠδὶι), ἢ Ἡς χορὸς 
Ἐὐρύοπα κέλαδον ὠκροσόφων 
᾽Αγνυμλῥων διὼ φομάτων 

Φ)εγοόμλωθ’ ὥτως ηὔφρονεν ᾿ΕἘπίκουρον καὶ Μητρόδωρον, ὡς ᾿Λεισ- 

Α. 6, ᾽Αγνυμένων] ὠγνύμενον Ὑεπεῖ, 1. 

ἴάεπα πεπηϊηϊ εοηγεπῖε Ἱξα Ἱηξεηίαπα Μπω[ις εΠε, 
Ππαιε Ῥε]]απι βαοείε: 

Βεά αμα» «ατα ]ουϊ ποπ {πί, 
Οοπβοτπαπίατ, αὈί ατα ξ 
Ῥιετιάαπα νοσεπῃ. 

Ομίά αἰς, Ἐρίουτε } ρτίπια Ίμος Π (Πεπίταπι ῥτο- 
βτεἀετίς, οἰλαγοράος αιάϊέετις ετ Εἰβίσίτιε ὁ Π 
εοηγ]γίο { Τ Πεορμταβως ἆε᾽ οοποεηείθας γοσυπι 
ἀῑειαί, αιέ εατΙπι ἆς πιαέαξιοπῖθιις ᾿Ατήζοχεπις, 
εἰ ΑπορμαΠες  ἆε Ἡοπιετο, πηληίδις α1γος οσσιι- 
ραΡίς Ιπάίρπαης ο αὐοπιίπαης  Ἄουπο {ιο {ρβ 
εχεπιρ]ο οιεπάπηέ πιασίς {εἴέιπα ΕαἱΠε Αέσαπι Ἱ]- 

- ἶμπι Ῥογίλαπι, ααἱ ουπι Ππηεηίας εἰθίοεῃ «αρει ἵπ- 
{ετ ροοµ]α Π{Μα]α οεοἰπ]Πεε, ]ωτανίε {αανῖμς {ε αι- 

ἀἰαταπι εαυυπα Ἠηπιεηίοπι ὃ Ἄοππε ΡτοβέεπέιΓ 
{ε αἀνετίας εΙεραπίίαπα αἴείηιπα Ῥε]]απα {α{οερί[ο 
ημ]]α ραςε Βπἰεπάμπα, π]]ο ΙΠΙῖο Ιπάϊέχαπα, αιῖ 
πΙΠ νο]αρίας αάάς, πΙμ] ρατυπΏ, ηΙΠΙ] ερτεσῖαπι 
απιρ]εάυιπτας εί ἁπιαηί ὃ Νοηπε τεᾶίας εγαί {ια- 
γε γῖνεπάϊ στατία, ἀπσιεπεῖς εος εἰ [αβΙεῖ δις. 
ςαηίµατοταπα εί γα]έατυπα {π πποτεπα, εΠς Ιπίφιος, 
αυαπι οΠΙείσοταπα εί πιμΠοογαπα {ΕΓΠΙΟΠΕΙΗ αγ εΓ[ΑΓΙ 
εί {αρετεὸ Όσα επίπι ερία αιέ αἆ οἈπέμπη οο1]- 
οἴπηαία οἴίματα, αι 

Οἱ οἶαταπῃ οποτις εκ ργοῦα 
Τούϊ9 ατ!Πουπα συέζωτίρας {οπαπα 
ΈΏερτοππεη8 

ἵ ἀε]εξτανῖτ Ἡρίουτωπα εἰ ΜΠειτοάογιπι, αί Ατἱ.. 

ὃ 2 
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πτέλίω κα] Θόφρησω κ) Ἱερώνυμον κα Δικφίαρχο οἱ «Ὅδὶ ων λόγοι 
ο διδασκαλία, ὁ πὶ ὃ αὐλῶν φςβολήµαπα κ ωμό ἁρμονιῶν ς 
οἷον αἱ) ή Ἡ ἴσων αὐλῶν ὁ Φενώτερθς [βαρύτερο Φέγίετα, καὶ αἱὰ 
τί τῆς σὐριγίος ἀνασσωμόνης, σᾶσν ὀξμύεται τοῖς ΦΦογίοις, ἁλινομλῤης 
δὲ παλι βαριώει καὶ σιωαχδεὶς σοὸς τὸν ἕτερον, 2ἱ6χ δὲ ὀξύτερον 
ἠχᾶ καὶ τί δῄποτε ὃν εάτοων ἂν ἄλυρα τῆς ὀρχήσρα χατασκεδεέσης 
ἢ πομῷ, ὁ λαὺς Ἠλβταί κο) οθ κριιῷ "Αλέξανδοον ὂν Τέλλη [βελό- 
μἆρον ποῆσαι τὸ ολοι, δὅα ἐἶασε ὁ τεχνίτης, ὡς 2αφ)εεομῦτω 

20 οκρεή τὼ Φωνώ καὶ ή δίποτε λρόν 2Ιοχὰ τὸ χβωμωτικὼν, 
ἡ δὲ ἁρμονία σωωρησν. Ἔθη δὲ ποιό, αἱ πλάσματα, 6 Ἄ.αφοροὴ 
χεθρατήρων, καὶ λύσές Ἀποριῶν, ὂν τῷ ρέποντι κ γλαφυρώ τὸ οἰκέῖον 
ος καὶ “οιδονὸν ἔχῃσαι, τὸ τῷ Ἐενοφῶντος ἐκξῖνό μοι δκᾶσν « καὶ τὸν 

ὅ έρωτα σοιέν ὁπιλανλάνεῶαμ τοσοῦτον ἡθονῆς κρατάσης. 

ιδ. Ἡς οὐ μέτεῃ τότοις., θὔδε Φφασιν θόδὲ βούλουτα| μετεῖνα 
χφτατείαντες δὲ τὸ εωρητπκὸν εἰς τὸ σῶμα, καὶ Κατασπίσωντεο ὥασερ 
µολίαδίσι παῖς τῆς σαρχὸς οπιδυμίαις, 6ὔδὶν Ὑπολείπεσν ἱπποχόμων ἢ 

σ/οιμΆῤων πόετον ἢ χολάμίω ἢ πνα Ὁόαν «Φθδοαλλόντων, ὡς. οὔτα 

βόσκεῶαι ὶ τρώγειν «οεοσῆκον αὐτγό ποῖς ὀρέμμασν. ᾿Ἡ }ὸ ἐχ. οὕτως 

ον ο ο 
Β. ας καὶ συναχθεὶς] Νου ε8 Οπαβῖο, Έτρο εχοϊᾶτι αυἱᾶ, 

ο. 8. 
.ὁ λαὲς] Ἐοτίε, ὁ χόρος ἁπέτα Ατ]ζος. Ῥτοδ]. χ!, 2 5. Πατ]. κοχαορ. Τεηεε, 1. ὁ χάος. Ἐεϊῆς, ὁ ὖχος. 
ἡδονῆς κρατέσης ] Ἐοτίς, ἡδονη κρατΏσαι. Ν επεῖ. 1. ἧδονη κρατοῦσω.. Πατ], ἡδονῆς κρατῶσι», 

{Ποίε]ετῃ, ΓΠεορμταίεαπι, ἨΙεγοηγππμπι, Γίσσατ- 
εὔυπι ἀῆριίαίοπες εἰ ἀοξϊτίηα: ἆε «λογίς, εξ αιια;- 
{οπες ἆε ΕδΙῖ5, πωπηετῖς, ας οοπεἰηπαΓίοπε {0Πο- 
τυπαὸ Ὑειρί ρτατῖα, Όωτ ασαια]υπι Εδίαγαπα ελ 
αν. απηρυ/ογ εϐ, στανίοτεπι εἶαί {οπυπιὶ Ός 
Πιι]α [ατίαπα εἶαία ΟΠΊΠες {οπος αου[ίογες, ἱπε]]- 

παία τωτίας ρταγῖοτες ρτοίετατὸ Όατ ουπῃ αἰία ῇ 
οοπ/αΠραία, ρταγῖως; {οἶα αμίεπι, αουῖμς {οηεί } 
Οσα ἵη οτοπεβτα (Πεαιτί ρα]εα {ραΓσαητιτ αιί 
Ρι]γί5, ρορα]ας «αοεεαγὸὲ Όατ Αἰεχαπάταπι Ρε]]α: 
Ρτοίςεπίαπα ατειπα {αοεγε νο]εηίαπα Ἱππίδαετῖς ατ- 
Πίεχ, «οτταρίιχαπῃ εωπι γοσεπι Ἠτίοπαπι ἆἷ- 
εεηςὲ Ότ ἴητετ πιαῄοες φεπεΓα «Ἠτοπιαίσμπι 
αηίπιμση ππαχίππε ἀϊβαπάαι, Ἠατπιοπίομπι «οΠι- 

Ροπαίᾗ ]απι ροείαζυτη Ππρι]ατία ἱπρεπία, Πρπιεῃ-- 
ἴα, εἰ {οΓπιαγαπι ἀῑοεπάί ἀἁῃοτιπιίπα, ας αιας{ο- 
πσπα ἀῑβιοΙ]ῖαπι {ο]άΏοπες, «πι ἀεεοτο εξ ΠΙΕΟΓΕ 
οοηγεπἰεηίεπι τεῖ ΡΓοΡοΠία: ρτουαΡί]επιαιε Ἠαρει-- 
(ες ΓΑ{ἴΟΠεΠΙ, γἱάεπεασ πη]λί, αιοὰ Χεπορβοπ αἴς- 
ναε, εἴίῶηι αὐπογίς οδἠυίΦπεΑ 1Πάµεέγεν ἴαηίαπη αᾱ- 
{ετυπί νο]αρίαίεπι. 

ΧΙΝ. Οω]ις ααἰάεπι γο]αρίαεί πεαιε Βαπέ, εί 
πο]]ο ετίαπι {ε Πετί ρατεῖρες αἶππι Ἐρίευτεί, 
Οµἱ πε «υπ {αομ]ταίεπι αΏἰπιί «οπίεπαρ]α:γίοεπα 
ἱπεεπάαηί οοτροΓί, δὲ αωαίι ρ]απιδεῖς πιοῄδις Ιπ 
εατηίς ουρ]ἀϊέαεες ἀείτα]αηέ, ΠΙΒΙ] αδίαπί αὉ εφυ-- 
{οπίδας ει ρα[οτίριας {αηαπα 2υξ ςαἱαππαπ, αυέ 
Πειδαπι ααιιαπι οὐ]ιοἰεηείους, αιοά [αἱ Ηζα ραί- 
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αἰξῖσι τὼ ψυχἰωὼ παῖς τᾶ σώματος ἠδονοῖς χοζασυοωτέῳ, ὅσον ἐλπίσαι 
Ὁ τι «δι σαρχὸς ἢ σα)εῦ ἢ μνημονεῦσαι Ἰαίρουσαν, οἰχεῖο δὲ μηδὲ ἡδὺ 

μηδὲ τερπνὸν οξ αὐτῆς λαμβράνεῳ, μηδὲ ζητᾶν ἑώήες; Καΐτοι τά οι’ 
ἂν ἀλοφώτερον, ἢ εἰ δυοῖν ὄντοιν οξ ὧν ὁ ἄνθρωπος «Φέφυκε, σώματος ) 

ψυχῆς, ψυχῆς δὲ τάξι ἡγεμονικωτέρον ἐχάσης, σώματος μὸ ἴδιόν τι 
καὶ κ φύσιν κὶ οἰκεῖον ἀγαθὸν ερ) ψυχῆς δὲ μη)ὲν, λλλὰ τῷ σωµατι 

χα Ἱῶα) «ωεθσθλέπεσαν αὐτὶὺ κο τοῖς τὸ σωµατος παεσιν οήιμει- 
θιῶσαν « σιωηδομδῥίω κἱ συγχαἰρουσαν, αὐτίὼ οἱ ἀκίνητον ὁξ δρχῆς κὶ 
ἀπαθ, καὶ μηδὲν αἱρετὸν ἔχεσων, μηδὲ ὀρεκτὸν ὅλως μηδὲ χαρτό»; Ἡ 

ε  ἁπλῶς Ἀποχαλυψαμλύης ἔδει σαρχοποιᾶν τὸν ἄνδρωπον ὅλον, ὥασερ 
ένιοι ποιᾶσ, τὼ Ψυχικὼ οὐσίαν ἀναιροιῶτες Ἠ δύο Φύσές ὂν ἡμῶν 
α[οιφόρους Ὑπολιπόνᾶα,, ἴδιον Ἄπολιπεϊν ἑχατέρας κοὶ ἀγαθὸν καὶ χοχὸν καὶ 
οἰκέον  λλότρκον' ὥσσερ ἀμέλει κὶ τχ αἰῶήσεων ἐχφση «φθὺς ἴδιόν 

τ σέφυχεν αἰῶ ητὸν, κἂν πανυ συµπαθοῦσι δλλήλαις. Ἔπι δὲ ὁ ψυχῆς 
ἴδον αἰῶητήριον ὁ νῶς, ᾧ μη)ὲν οἰκεον ὑποκεῶα, μὴ Ἰέαμα, μὴ κ- 

νήμα, μὴ παΘ’ συγγὲς, οὗ τυγχάνέσα χαΐρεν “έφυκε, “πάντων 
ἀλοφωτατόν ὄοιν᾽ εἰ µή τι, νὴ Δία, λελήφασιν ἐνοι συκοφαντοκῦτες 
τοὺς ἄνδρας. | | 

Σ΄ µε. Κάθὼ ὦθὸς αὐτὸν, Οὐχ ἡμῶν γε κρπαῖς, ἐφίω λλλὰ “πάσης 

Ε. 1. πάσης] πᾶσι, Ὑεπεῖ. 2. 

εετε εί εἶετε ρεεοτῖδις «οηγεπίοί. Ίοηπε επῖπι επῖπι οροτίηῖς εος Ππιρ]ιοϊίετ {εηέσπεῖαπι {παπι 

τα ολα ώ ας οι. 

«οκ. 

. 

ον κ» 

194 νο]υηί απίπιαπα γο]αρίαίθις «οτροσῖς Ροτοί ΙΠ 
πηοζεπι ραίοεηείς {αρίπατὶ, αιαηίυπα {ρες αἶϊαια 
Παρρεάϊταί ἆς ςατηῖς {αανί αβεξΏίοπε, ε]ωίνε Γεςοί- 
ἁαίῖιοπε ὃ οἴπι πο Πηαπί Ροεςμ[ίατεπι ΠΡἱ επι ΕΧ 

Ροτῖς Ρρτορτίαπα αοάἁσπι, ἁοπιεβίουπι, εί παέωγα" 
«οηγεπίεῃς εΠε Βοπυπῃ, πι]]απι αηίπια: ὃ {εἆ ελπα 
ἀε[άεηίεπι ἵπ «οτρις Ἠαδετε οοηνεΓίο οσι]οβ, 
ε]υίαιε αβεξτιοπῖρις αττιάετε, πηλαις γο]αρίαεε 
εί σλιάϊο {Γιὶ ὃ Ἱρίαπι αὗ Ιηϊείο Ἱπππιοβί]επι, ΟΠι- 
π]ίαιε αβεξλιοηῖς γαοµαπι, ΠΙΠΙ] οπιηῖπο Ἠαβετε 
αιιοά ἀε]ίραι, αιοά αρρείῖαῖ, αμο σαιάεαε} Αιε 

τεγε]αηίες Ἡοπιίπεπα {οίαπῃ «ΆΓΠειΠι {ασετε, αιοά 
ποηηι]] αμάεηῖί, απηίπια {αοαηπείαπι περληΐες; 
αυΐ ἆιας παίµτας ἀϊγετία ἵπ ποδῖ { τε]ίπαιηξ, 
οροτίω]έ ρτορτίαπα αέτίαίαιε εἰἶαπι τεΗπαµετε Βο-- 

{είε «Άρετε αιῖ Ρείετε ἀε]εξατίοπεπ.. Αἲ γετο ηιπι εί Ἱήα]ωπι, Γαπηϊ]ίατε εἰ α[ἴεπαπα: 41ο πιοάο 
αυἱά ροτεβ αὐίιτάίως Πετῖ, αµαπι, ουπῃ ἆμαξ πες Ἅ({αἰ]ίσει {εη[ααπα απι{αμίίαµε {πο εβ ἀθίήπαειι 

Ἅ αυίρυς Ἡοπιο οοπιροηίτις ρατίες, οοτρις εε βηίπια, {εηβ], εξ οπιπίπο Πο] Ιηνίσεπι αββοϊιηέαχ πποάο, 
ν αµαίυπα αμίάεπι Ίας ρεϊπεϊραίμπα οὐέίπει; οοἵ-  Ἐά αιίεπι ληίπις Ρρτορτίαπι {επειεπάϊ ΙΠβΓΗπΙεη-- 

{απ ππεῃς, ου πα]απα τεπ ρεςμ]ίατεπα [αὈ]ίοεγε 
αὐαπι {ρεξτεί, 4Ἡβ πιογεαέατ, Πηυ]]απι οορηαίαπα 
2βεξἸίοπεπι αὐά {οἱεαί σαιἀετε, οπιηῖαπι εβ οἳ- 
{ατάμπππαπα; ηἴῃ {οτίαβις α]]αιί Πος 1119 [1ο εξ 
Ρει ολαπιηίαπα ἱπιριίαηίες {αἱ]πέ. 

ΧΝ. Ἐείροπάϊ {μπι ερο ἵπ Ἠαως νειρα; Ἀοῃ 
αι]άςπι πο Όλ]επι {εηίςηίαπα ετεππμ5. ἹΠίααια 
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ἀφᾶσαι τῆς ἐπηρείας ὧσε Ὀοιῤῥῶν τὰ λοιπὼ τὰ λόγα πέραιε. Πῶς, 
πει, ὁ } ̓ Δειύδιμος ἡμᾶς, εἰ σὺ παντάπασιν απιφόρώχῳς, Ἀ]οδέξε): 
Παάνυ μᾶῥ ὅω, εἶπεν ὁ Δεισόδημος, ὅταν Ἀποχάμης ὥσσερ ὁδε ἔπ δὲ 
ἀκμάζων, ὦ µαχάειε, χεῖσαι σεαυτώ, καὶ μὴ δοχῆς Ἀπομαλθακίζεῷ-αι. 

Καὶ μἱὼ, ὁ Θέων εἶπε, παάνυ ῥάδιόν ὅδι τὸ λειπόμημον' λείπεται δὲ, τὸ 
Φθοκτικὸν ὅσας. ἡδυνὼς ἔχει διελ)εῦ. Αὐτὶ ὃ δίπε λέγεσν ὡς - τὸ εὖ 
ἁποιᾶν ἡδιόν ὅδι τὸ παἶαὰν εὖ ὃ ποιῖν, ἐπ Ὦ ἀμέλά ὁ αἱ λόφων, πό 

δὲ πλάᾶιν ὂν «βάζει ὶ µέγισο, ὧς τοιώομα τῆς άὐεργεσίας ὑφηγάται, 
}) μαρτυροῦσιν αὐτοί. Μικρὸν γὸ ἔμπεοῶεν ἠκούομΏμ, ἔφη, τότα λέγού]ος 
οἵις Φωνὼς ἀφῆκεν ᾿Ἐπίκερος, οἷα δὲ γράμμα τοῖς Φίλοις ἔπεμψε, 
ὑμνῶν καὶ µεγαλιύων Μητρόδωρον ὡς εὖ τε κο νεανιιῶς οξ ἄσεος, 

ὅ ὃλλὰ σωυέη Μίθρῳ τῷ Σύρῳ [βοη9ἤσων καὶ ζωῦτα, «θάξαντος ελλν 
Ν τότε τᾶ Μητροδώρα. Τήας ὦω οἰόμεα καὶ «ηλίχφς ἡδονὰς 5) τὶς 

Πλάτωνος, ὁπίωίχα, Δίων ὁρμήσας ἀπ᾿ αυπὲὰ κατέλυσε Διονύσιο, κι Σι- 
χελίαν ἠλόνλέεωσε, ήνας δὲ ᾿Αριυτέλες, ὅτε πτὶὼ «πατείδω κειμῥίω 
ἐν ἐδάφει, πάλιν ἀνέκησε, καὶ χατήγαγε τὰς πολίᾶε; Ίνας δὲ. Θεοφράφου 
καὶ Φειδία τὰς τῆς πατείδος ὀκχοψάντων πυρώνες; ἸἼδία μὴ 3ὸ ὅσοι 
ἐοοήφησαν ἀνδιάση, οὗ πουρὺς α]απέμπωτες Φὐδὲ ἀλφίτων µέδιµνο» 

Β. 9. ἐξ ὤτεος, ἀλλὰ συνέθη] Τία οτηπες Ηθτῖ, Οοτηϊσεπᾶας Ίος εκ ρεπιῖπο Ίοσο Ρ. 1126, Ἑ,. νε] ἁῑίετίε τί 1]]ϊς 
ε{ῖ, ἐξ ὤγεως εἰς Πειραιᾶ κατέρη, ου Απηϊος, ΧγΙ. Ἐε][ς, γεὶ {ετναπά]9 γα]ραία γεβίρῖϊ οαπι Μετ. εξ - 
ὥγεως εἷς ἅλα κατέρη: ας Ρτορίας είῖαπα ἐξ ὦ. ὤλαδε κ. 

Ιπερ]άε τε]αυμπι ογαοπῖ Ρρετίεαιετο. Γαπι 
]ε; Ομµοπιοάο γετοᾷ-ποηπε επίπα 1Π ἀἰοεπάϊ ραί- 
ἴᾳ5 ποδῖς Ατιοάεπιις {ιοςεάεί, { ία ρ]απε. {εβας 
ε5ὲ Οπιπίπο, Ιπαιίε Αγζοάσιιμς, { Ιάεπι (μ, 
με 1]]ε εί, ἀε[αάραιις {μετῖ. Ὑοεταπα {μ, Ῥοπε 
γίτ, ααῖ εαπιΏιπα γίσε», υίετε {αἱρίο, ηεφιε οὗ 
πιο] ]είεπι ἀειγεξχαηεί ορἰπίοπεπι ἆε {ε εχεῖία. 
Έτ αιαϊάεπι, [αοιειεραί 1 Ἠεοῃ, 1ά αιοά τείεαί αᾱ- 
πιοάµπι εβ [εῖ]ε: {αρετεβ επίπι υέ επαττεία:, 
παηία αἁιοπίθαςφ οοποἰ]είαΓ Ποπιιπί γο]ρίας. 

Οεἴετιπι 1ρῇ ου Ἐρίοιτεί ἀῑοιηί, [αυ ε[[ε 
αἴπεργε φκατι αεί ο Ἄοπ αὐπιεγίπι εείαπη 
νετδῖς Ῥεπε[είαπι ροῇΠε οοπ{ειτῖ; {εὰ οετίε ἵπ ας- 
Ώοπε ρατς πιαχίππα εί ροτἩππα οοπ{Η 15, αὐοά εί 
Ῥεπείας[επάϊ νοςλι]ωπα Ιπάίσαε, εί 1ρ[ί ΕβίεπΕυΣ, 

Ῥαμ]ο επίπι απίε αιάϊνίπηας ειπα ἀϊῑοεηίέεπι, αὐᾶ- 
Ιε γοσες επα{ετίς Ἐρίοιτας, αμαίες αἆ απιῖςος 
ΠίεΓας ἀεάεγίί, ργαἀἰςλης οί [απιπαῖς νε]επς Ἰαι.- 
ἀῑδις Μειτοάοταπα, φοά ἐς ῥγεἶαγε εἰ εσγερίο. εὐ-- 
παΐκ εκ 44η ἐπ Ρίγα ἀε[εεπά:[]εί Ἰήηίῤτο ὄγγο 
οβεηι αγ) «σπα φαἰάεπι πΙλΙ] εαπι ερετῖε Με 
{χοάογς. Όμας εΓρο εί αμαηίας Γα[Πε εχΙΗἠπηατίς 

.Ρ]ατοπίς νο]αρίαίες, επι αὓ 1ρίο ρτοίεέχας Γἱοη 
εγετεῖε Ώϊοπγβαπι, εέ Ὀἱεἰ]ίαε Πυετίαέεπι τεάἀἰά!ς ἓ 
αι ΑγιζοιςΙϊς, αιαπἀο ραϊτίαπι Ἠωπαί ρτο[ταίαπα 
εγεχῖε, οἰνείαιε ροβΠπαϊπίο τεάυχῖεῖ ααί ΄Γμεο- 
Ρηταβ{ εἰ Ῥπίάϊα ιαδί ραίτῖα {ας (ψταπποῬ εχεῖ- 
ἀεταπεὸ Ομίά επῖπι αριά νοβ, ααίρις ημας {απέ 
πο ἴβΠπια, ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΕΠΙ αμαπι πιμ]είς (αρνεπετίηε 
γ]γῖ5; ποη ἐπ]είσο παϊεεπάο, αιέ {ατίπας πποάίο, πς- 

1907 
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ὡς Ἐπίκβρος ὀνίοις ἔπεμψο, »λλὸ Φόύγοζας ας πραξα μόμοι χατελ- 

Φεῖν, κ) δεδεμηνες λυθίώαι, κ) τέκνα κ) γωνολχφς ἑεερημλύες Ἀπολαθέν, 

τή ἂν λέγοί ππς ὑμῖν ἀκρλοώς εἰδόσν: ᾿Αλλὼ τὰὺ αἀτοπίαν 6ὐδὲ [βΗλό- 
μβμόν ὅι τῇ αἀνθρώωπε παρελ)ε, τὶς μὺ Θεμισυχλέής καὶ Μιλπαάδου 
ὤρόξεις ὑπὸ σόδας τ)εμνε κ) χατόυτελίζοντος, ὑπὲρ αὐτὰ δὲ ἆντι 

ποῖς Φίλοις γρόάφοντο, “' Δαΐως τε κοὶ μεαλοπεεπῶς «λιμελήδητε 
ὁ ἡμῖμ τὸ αξὶ πὑὼ τὸ τε κομιδὶὼ, καὶ οὐρονομήκη σημᾶα ὀφδέδερκδε 
« τῆς (σεὺς ἐμὲ ὀὐνοίας.  Ὢρε ἐἰ ππς ὀξειλε τὸ ητάρκον ὂκ 5 ο)πισυλῆς 

τᾶ Φιλοσόφε, δόξαν ἂν «οζασῆσαι τὸ ῥήματα τῆς Ἰοίβιτος ὡς Ίπσὲρ τ 
Ἑλλάδος ὅλης, ἢ τῷ με Ἡἵ ᾿Αφίωαίων ἐλόλλερωλέντος, Ἡ σωλέντος, 

Ὑθαφομθῥη.. | 
5. Ὅπ μὸ ὧν κοὶ απθὸς τὰς τῷ σώματος ἡδονὰς ἡ Φύσις δεῖται 

χορηγίας “Φολυτελᾶς, καὶ 6ὔχ ἔπν ὃν µάζη ὁ φακῇ τὸ ἥδουν, 2λλ ὄψα 

ΚΟ! ασια κοὶ µύρᾳ, | 
| Κα) σεπ]ὼ καὶ κροτητὼ τῆς ἕκοοπέρυ 

ΟΕ ΑΝΗ ᾿ Πελάνω  µελίσσης ἀφθόνως δεδευµένα 

ἅπᾶσν αἱ εν Ἀπολαυσικῶν ὀρέξει, ὢ «σεός γε. τότοις ὀὐπεοεπᾶς «ὁ νέας 
φομῖχας, οἷα Λεόνπον  Ῥοΐδιον καὶ Ἠδεία καὶ ἸΝΜικήδιον ὀψέμοντο «δὶ 
τὸν κήπο, ἀφώμλμ. Τα μβύτι τῆς ψυχῆς χαραῖς ὁμολογουμῆψως 

Ο. 7. μεγαλοπρεπῶς ἐπιμελήνητε] ΟοπίταΒεπᾶ19 Βῖ5 γοσῖραθ, ἵαοππατη {αβυ]ϊ, πὲ γετίεπἆο {εοσταπί Απιϊος, Χγ].. 
εἴ πιοπυῖί Με. Ὑμ]σο, µεγαλοπρεπως, Ἐ ᾿Ἐπιμελήθητε, οοτγσεπάωπι εἴῖαπι ἐπεμελήνητε. 

Ὦ. 9. Πελάνω µελίσσης] Βὶο Θεμοῖί. εἰ Ἠατ]. Νες Ίοπσε αδῖῖ είς Ἰεέήο Α]ά. ΒαΓ. Χγ. Α. Ε. Ρ. Ψεπεῖ, 1.2. 
σοελανομελίσσης. Οοπέ, ΔίΠεῃΠ. χὶν. Ρ. όμο, Β, γι]σο, πσέλανα μελίσσης. Β, µελανομελίσσης. 

πέ Ἐρίουτας πιῖβε ααἰδ[άαπι, {κά εκ[α]ῖδις τοάῖ- 
'ταπι οηβεἰεπἀο, ν]πᾶῖς Πδεταπάϊς, τεἀεπάϊ[αιιε 
υχοτίοδυς εί Ἠρετίς Ἠῖς αιά «ος απα!{εταπεῖ Φεὰ ηε 
{ ευρίαπα αμἱάετη, ροβῖπι ργατετῖτε Ἱπερείας Ποπιί- 
πῖς, ααἱ επι Μ]]αάις εἴ “ΓΠεπιϊβος]ΐς τες σείζας 
{0 ρεάῖσας οοἱ]οσα[εί εἰ εχίεπυλῇεε, ἆε {εἰρίο αἆ 
Απηϊοο Ἠας {ετρῃϊ: δέγεπε ας ιασηίᾖες γε πο[- 

"ἐγας 1η ΙΥήηεΠίο εοπραγαπᾶο αἀγώπί/ήγαυ]βίε, υε[- 
ἔγσφπε εΊρα πε δεπευοἰεπία ῄσπα΄ αἲ εί Ἠ/ζ με 
βεγεπεπέία εἰα(ήής. Όνοά { ααῖς εκ ερήξο]α ΡΒί- 
ἸοίορΏῖ πιοάϊσαπα Π]αά Εγαπιεπεῖ εχοπηϊ[εε, νετοα 
ορίηίοπεπι ροεεταπέ εχςῖίατε, [επρίαπι εῃε ολυ/α 
᾿Ἀρεηάβτυπῃ, Ῥτο ἴοια Εταεία ααξ Αἰπεπίεπῇ Ρρο- 

Ρυ]ο Πδεταίο, σταίαταπῃ. 
ΧΥΠ. Μιεαπιας Ἱπ Ρρτα/{εηίῖα Ἰος, αιοά αἆ 

εοτρογίς νο]αρίαίες παίιτα ππα]άρ]οί {απητα αίαιε 
Ἱπιρεπά]ίς Ιπάΐσες, πεφιε Ιπ Ίωτε εἴ Ἱεπίε ἁπ]οΙΠ-- 
ππµπα ἰπείε; {εά αρρείίῖοπες νο]αρίατίοταπι οὔὓ- 
{οπῖα τεφυῖταπε εἰ ΄Τ Παπαπαι γΊπαπι, εἴ υηριεπία, 

Ει οοέϊα οοπιραέἵαφτε Ώανο α]ιίῖς αρῖς 
Όμοςο πιαάείαέτα Ίατσε :΄ 

ΡΓσΐετεα {οτπιοίας εί αίαίε Ιπίερτα ππυ]]ετες, αα- 
Ίες εἴτοα Ἠοτέαπι Ἐρϊουτί γνετραπίατ Τ,εοπείυπη, 
Βοϊάϊίαπι, Ηεάεία, ἸΝΙεεάϊαπα. 1ά ααἰάεπι ἵη «οη- 
{εῇο εἰ απἰποϊ Ἱαία Πα]εέχρπι οροτίεΓε εΠε ας- 
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μέγεθος ὑπικεῖῶ-αι δὲ «θάξεων, καὶ κάλλος ἔρφων αὐξιολόφων, εἰ μέλ- 
λησι μὴ Ἀ]όχενοι μηδὲ αλυνᾶς κ) χορασιώδεις, 2} ἐμοριλεῖς ἔσωαι ὃὶ 
βέοωιοι καὶ μεαλοπρεπᾶς. Τὸ δὲ αι τῇ «εὺς οὐπαλείας ἐπαίρεῷ-αι 
ναυτ] δίκίω ἀφροδίσπα ἀγόντων, κοὶ μέγα Φρονἒν, ὅτι, “ νόσω νοσῶν 
ὅ ἀσκίτη πνὰς ἑπάσές Φίλων σιωῇγε, καὶ οὐκ ἐφφθύνει τῆς «φοἘοσαγωγῆς 
ἅ τῷ ὑγεβ τὰ ὕδρωπι καὶ τἩν ἐάτων. Νεοκλέας λόγων μεμνημῤθ” 
ὅ ἐτήχετο τῇ μᾶ) δακρύων ἰδοτρόπω ἡδοῆῇρ ωῦτι Φὗδεις ἂν ὑγιαίνων ε 

ὀὐφροσύνας ἀληλεῖς ἢ αρὸὶς ὀνομάσέεν' λλλὰ εἴ το δδὶ καὶ ψυχῆς Σαρ- 

ὁλανὸς γέλως, ὂν τάτοις δι τοῖς «Ὁοαθιασμοῖς κ κλαυσιγέλωσω. Εἰ ο] 

οω ζαῦτα Φφήσά τς ὀὐφροσιώας καὶ χαροὶ, ο 
ε ”» / 

ἡδονῶν οικείων 

Οὗτς τι Ῥώμας ὁ μέρας, ζένε, σατρίδος ἀφήρ' 

Δίζω ή σε 9εὺν μαντιύσομαι ἢ ἄνθρωπον. 

Ὅπω δὲ λάθω τὸ Θρασυσόλη καὶ Πελοπίδου «θὺ ὀφαλμ κφτορω- 
µατα, ὶ τὸν ὂν Πλαζαιαϊς ᾿Αριείδίω, ἢ τὸν ὂν Μαροθώνι Μιλπάδίω, 
ὀζαῦθα, κὉ τον Ἡρόδοτον, ὀξείογομαι γνώμίω εἰπἒν, ὅτι τῷ «φθακτικῷ 
βίῳ τὸ ἠδὺ πλέον ἢ τὸ χαλόν ὤδιν, Μαρπρᾶ δὲ µοι ὁ Ἐπαμερώνδας, 

Ἐ. 5. Τὸ δὲ σερὶ τοῦ] Ἑοτίε, Τὸ δ) Ἐπικάρ», αί {ετε Χγ]απᾶες γετίῖε, 
Ε.2. Σαρδιανὸς] Σαρδώνιος Βε]οίί. Αποῃπ, 1, Υ. Β. 

Ποπαπι πιαρηϊειάϊπεπι, εἰ ρυ]οἩγίιάίπεπι {αεἰπο-- 
απ ΠπεπιογαὈίΠαπα, { ποη γαπα, ἰσποῬί]], εἴ 
Ριετῖ]ς, {εάἁ Ρροπἀετοία ἀεμεατ εΠε, Πα1115, ας 
πιαρηΐῃσα. Όωοὰ αμίεπι Ἐρίειτως οὗ {ααγεπι αί- 
{εξτίοπετη 2Πΐπαο εβετίιγ παυίαταπα Ἱπίας ὓ επετῖς 
{είτωπι αρεηίίμπας εί πιαρῃί {είε [αεῖε, ααοά ήΠΟΥῥΟ 
άῤογαμ: αφ ΠΜίγΙεµ]γίῶ εοπυζυία αγΠΙΕΟΥΗ7Η Φζ- 
ἆαηα {η μεγήΗ, αφ {πίογο{ ῥΙπογεῃ [ηβεγίη- 
ἆμεεγε ποπ Γπυ]άεγήέ, εί εΧΙΤΕΙΠΟΥΙΗΠ «Ἀεοες υεγ- 
ῥογαη γεεογάαίς [μα βεεκ [αγ 7ποάί υοἰμβίαίε επη 
᾿Απεγγηαίς εοπἰαδµεγΗ; Ὥα:ς πεπιο {αηα» ππεηεῖ νεα 
ραιάϊία αρρε]]ανετῖε: {εὰ, { αιῖς εί αηίπια Ρα- 
ἀοηῖας τας. ἵ5 ἵπ Ἠμ]αίπιοάί εβ νΙο]επίῖς ]α18119 
ας ρετπηϊχείς βείι τίπδις. 5ἱ αιῖς ἔαππεη ]ατία 

ποπαΐπα χα κά ὀσνύνμνα εοπ/ιάετα πλϊΠί εχοε]]εῃ- 
παπι Ἠαταπα γο]αρίαέωπη: 

ΟοπΗ]118 ποβτίς Ίαις ε αἰοηία 1,ασοπατη : 

εί, 
Ἠὶς ραϊτῖας εβῖ, Ἱοίρς», Ἐοπια; πιεπποταβί]ε βάις: 

εί, 
Απιζίρο ἴεπε Ποπιίπεπι, γε] ηωππεπ ἀϊοετε ρατ Πἱ. 

Οπι αιίεπι παῖΒί απῖε οευ]ος ροπο ΄Τητα[γρα]! εε 
Ρε]ορίάα Παβία βιέΧα, εί αριά Ρἰαΐαας Ατ- 
ἀεπι, Μ]εἰαάεπι Μήαταίποπε; 19, {εουπάμπα ἩἨε- 
τοάσξαπι μὲ: Ίοᾳμα, «ΟΡΟΙ Ἠαπο Ρτοίεττ {εηίεῃ- 
Παπ, γε ἵΠ Ασεπἀο οσευραία Ρρ]α5 γο]ηρίαίς 
ααπι Ποπείί Ἱπε[Πε. ᾿Γεπιοπίωπι παῖμί εἰἶαπι 

όπει τὰς ὡᾠωρουλὼς αἴν 

Ἡμετέραιε βελωίς Σπάρτοι μλὸ ὀκείρατο δέζαν' 

ι 

ι 
ι 

τοοῦ 
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ἐπὼν, ὥς Φασν, ἤδιον ὧια ολνέῶαι τὸ τὲς φως ζῶνας «πιδεν τὸ ὂν 
Λεύκτροις τρόπαιον αυτ σρατηγοιῶτο. Παροσάλωμὴρ ἄω τῇ Ἔπα- 
µεωώνδου μητοὶ τὶὼ Ἔπικάρου, χαΐρουσων ὅτ τὸν ὑὸν ἐπείδεν εἰς τὸ 
κηπίδιον ὀνδεδυκότα, καὶ χονῇ μΏ τῷ ΤΠολυάνα παιδοποιόμΆμον ἐκ τῆς 
Κυζρωνῆς ἑταίρας. Τὼ μῥ 9 Μήροδώρου μητέρα ὶ τλὺ αδελφίὼ, 
ὡς ὡᾠωρέχαιρον οὐπὶ τοῖς γάμοις αντ, κοὶ ταῖς «οθὺς τὸν οἰδελφὸν ἀντ- 
γραφαῖῖς, ὁκ. τἶν [ολίων δῄπου δλλόν ὅσι. ᾽Αλλ' « ἡδέως τε (Φεοιωκένα 
ὅ κοὺ βρυάζεν καὶ καθυμνὲν τὸν αὐτῆς βίον ὀκκροωγάζοντες λέγεσ. 

λ κ « / α ων ον Ἀ / δι δλ λ 
Καὶ }ὸ οἱ Ἱεράπωτες ὅτω Κρόια διπιώσν, Ἠ Διούσα χὠτ ἀγρὸν 
ὤγωσι «ιϊόντες, 6ὲχ. ἂν οὐθῄν τὸν ὀλολυγμὸν ὑπομέναις κὶ τον Ὄδρυοο, 
Μπσὸ γοιεμονῆς κοὶ ἀπειροχαλίας ποιαῦτα, ποιόντων καὶ Φ)εγ[ομδ ων, 

Τί κάθη; καὶ, πίωμλο" οὐ 2ὸ σι, 
Πάρεσι, ὦ δύσηνε; μὴ σωυτῷ Φςόνει. 
Οἱ δι εὐθὺς ἠλώλαζαν, ὂν ὃν εκίρνωτο 
Οὗνος" Φέρων δὲ σέφανον ἀμφέςηκέ τις" 

Ὕμνα ὅι αἰογρῶς κλῶνα τσρὸς καλὸν δάφνης, 
Ὁ Φώθος οὐ ποροσωδώ' τήν τε ἐναύλιον 
Ὠ δν τις ἐζέκλαζε σύγκοιτον φίλὰω. 

Ἡ ὸ ὢ τότοις ἔοικε τὰ Μητροδώρη «φθὺς τὸν ἀδελφὸν Ὑβαφοντου 

Β. ς. καὶ ταῖς] καὶ αλάεπάαπα οεη{αἴπιας, {εηίεηίῖα σαυ[α. 
Β. 7. τὸν αὐτῶν βίον] Βίο Α.. Β. Ε. Ψεπεῖ. 2. Ῥ. Μετ. Ἁγ]. νετί. Ὑπ]ρο, τὸν αὐτὸν βίον. Ἠατ]. τὸν ἑαυτῶν βίον. 
0.2. Τέκάνη----ϕφίλην] Οοπίπιαπι γυ]ρο οταἹοπετη, {εοππάνπα Χγ]. εἰ Μεκ. ἵη νετίαφ ἀβιηχίπιμς, Πάδτί πὶ] 

1π πηε]τως γατῖαπέ, ΠΙΠ ὑμνεῖτο Α.. Β. Ἐ,. Ψεπεί. 1. Ῥ. Ἠατ]. Εοτίε Ἱερεπάωπι, Τί γὰρ κάν; πίωμεν οὗ 
καὶ στά σοι Πάρεσι, ὦ δύγηνε; μὴ σαυτῷ φΦόνε. Οἱ δ᾽ εὐθὺς ἠλάλαξαν' ἐν ὃ᾽ ἐκέρνωτο Οἶνος' Φέρων δὲ γέφανον 
ἀμφένηκέ τις. Ὑμνεῖτο δ) αἰοκρῶς, κλῶνα «σρὸς καλὸν δάφνης, Ὁ Φοῖθος οὐ φροσῳδά: τήν τ ἔναύλιο Ὠ9ῶν τις ἐξ- 
έκλησε σύγκοιτον φίλην. 

Ἐραπιήποπάας ραδαε, αωἱ ῥος [δὲ, πε ετεατ, ᾗε- 
«σωπά{(πωσα ευεπί[]ε ἀῑχίε, φμοά ῥαγεπέες ἑββως υἱ- 
υεμ{ες ἔγοβα η {ρ[ὸ με αβιι Π,ειιέήγα εγεἔἸ1 εοπ-- 
/ῥεχεγωμ!. (Οοπίεπάαπιας επρο ουπι Ἐραπιποηπάα» 
ππαίγε πιαίτεπι Ἐρίουτί, ραιἀεηίεπι αιοά β]ΐας ἵπ 
πογευ]απι {είε αδἀίἀϊε, εί εοπιπιαπ Ίωτε ουπι Ῥο- 
Ίγαπο πιετείτίοε ΟΥΖΐεεπα αἆ {οδο]επι ΡΓΟςΓΕαΗ- 

μὔτατ, πήγε επῖπι οἱ /0Υγογεηι /ήειγοογί 
710 οὐ εἶμς βίας σαμάίο ΤΗ] ουεξ]ας, {{ε7η οὐ 
/εγὔρίαπι αὖ εὖ γεβγεβεη/ίοπει αέγ]ε, Πτὶ Πβοτιπι 
βὈαπάε ἀοσεπί. Αί νοειεταπἀο ἵπ «απιογεπι 
εγωπηρεηίες ΠΠ Μοπηΐπες ρτοάιης [ανίέεγ [ο υἱκ- 
{ε, ογετε, εἰ υίατα [ναηι [ηπίς υρῥεγε μίνι. 

ΥΟΙ,. Υ. τε 

Αα! Ίέεπι Εαεϊαηέ {εγνῖ ουπι Ῥαέατηθ]ία οαπαπί, 
ας Γή δεγα]]α ἵῃ αρτο ναραηΐος οε]εῦταντ, α]α]αίαπ1 
εοτιπι εἴ ἑαπια]εις {εγγε ΠΟΠ Ροβῖ5, ρτα: σαιιά[ο εί 
Ἱπιρετίεία τεγαπα ρι]Ἡταγυπη Γαία αθεπίυη 6 Ιο- 
απεηείπα : 

Οιῖᾶ ἀεβᾶες ὃ ααῖπ Εϊδίπιας, εἰ οαρίπχας οἴθορ ὃ 
Βυπί Ἠσρο, πα ε]]ς, ἵπ Ῥτοπηία: οἳσ ΕΠΡί Ἰπνϊᾶςρ ὃ 
Ύοσεπι Παΐϊπι ΕΙ ἀεάετε: ἔαπι Βασοπί Πᾳπος 
Ππβιπάϊίατ, ε οοτοπα α]απῖς οσπαί σαριί ; 
Ταιτίαπε ρπ]ομταπι αἆ {τοπάεπα {ατρίίος οαηέ 
Ιπάῖσπα Ῥμπαρο: ]πιαπιαἁς α]ῑπς ἆοπγις 
Ῥυ]ίαπα ορετίεῃ», εχο]ιᾶ]1ῖ οαταπῃ οοπ]ασεπι. 

Ίοππε νεγο ποταπι Πποϊ]ία {απί ϱ1 αυ αἆ {ταίγεπη 
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ὅ Οὐδὲν. δὲ σώζεν τὴς Ἕλληνας, ἐσ οὐπὶ σοφία σεφάνων παρ αὐαν 
τυγ2ονευ, λλλ ἐῶίεν καὶ πίνει οἴνον, Τιμόκρατες, ἀθλαθῶς τῇ γαςθλ 
κ κεχαρισμλρως”. Καὶ πάλι πᾶ Φισν ὂν τοῖς αὐτοῖς γρόμασν, Ὁ 

«Ὡς κ ἐχέρίω κ) ἐδρασυνάμην ὅτι ἔμοδον «δὰ Ἐπικούρε ὀθ)ῶς γασρὶ 

ἡ χαρζεῶς” κ αξὶ λαξέρο 1», ὦ Φυσολόγε Τιμόκρώες, τὸ ἀγαθόν.' 
(ζ- Κα) ἕωλον οἱ ἄνδρωποι τῆς ἡδονῆς τὸ µέγεδος, χοπ κέντεῳ 

κοὶ αἱοσήμαπι, τῇ γαςθὶ «ειγράφαα. Λαμπρᾶς δὲ κὶ βασιλικῆς καὶ 
Φρόημα, ποιάσης θα ὃ Φώς καὶ γαλίώίω αληδὼς εἰς ἅπαναι ἀνα-- 

χεομῥίω χαρᾶς, 6ὔχ. ἔτι µετιο/ὲν [βίον ἀνέξοδο κοὶ Ἀπολίτώτον κοὶ 
ἀφιλάνδρωπον κ) ἀνεγθουσίασυν εἰς πμίιὼ ὶ χάριν ἀνελομ]ψες, Οὐ 9λῤ 

τ φαῦλον ἡ τύχη καὶ μικρὸν, Φὐδὲ αλωνές Ὅδη, Φὐδὲ ὥασερ οἱ πσολύ- 
ποδες, ἀχρι αγ ἐδωδίμων ὀκτενει τὰς ο)ιθυμίας, λλλὰ ρύτίω μδὸ ὁξ- ε 
ύτατος Ἀποχήιει χόρος, οἰχοαθὲς ὦραρ μόριο ἀκμωσώντων δὲ «φξὸς τὸ 
καλὸν ὁρμ]μ καὶ τὶὼ οἳῃ τῷ καλῷ πμἰὼ κὶ χάρυ, | 

Οὐκ ἔσιν αὐτῶν µέτρον ὁ τὸ βί χρόνος, 

Ῥλλὰ Τὰ παντὸς αἰῶνος οπιδρατόμημον τὸ Φιλότπμον καὶ Φιλάνδρωπο, 
ὀξαμιλλᾶται ταῖς «βάζεσιν καὶ ταῖς χάεισν ἡδυνὰς οἰμηχάνες ἐχήσαις, 

ὮῬ. 4. Καὶ ἕωλον] Πωεσεπάυπα σαπι Απηϊοι. Χγ]. Μεσ. Καὶ ὅλον. ΝΙΠ {οτίς αἰιά νΙῖαπι Ἰαΐεαί. 
Ὦ. ϱ. τύχη] ἴπιπιο ψυχὴ, Αππιοί. Χγ]. Μεζ. 
Ἐ. 1. ταύτην] 1,εσεπάιπι, ταύτας. 

Ἐ.3. μόριο ἀκμασάντων δὲ] Πιερεπάππι, µόριον ἀκμασάσας' τῶν δὶ----, | 
Ε.. 4. Οὐκ ἔσι----χρόνο] Ὀϊέταπι Ἠσς, αξ νετίαπι, {οτίε Μεπαπάεϊ, ἀῑιηχϊ α Ῥτοία οταξῖοπε: οείεταπι αάῑαϊ ὁ 

εχ Ἠατ], Ἠεπι πιοηπεταπί Με. εἰ εἰς, 
Ε. 6. ἡδονὰς αμηχάνους] Ρίο Ηατ]. γι]ρο, ἡδονὴν άμήχανον. 

{οτῖδιε Μειτοάοταςὸ ΛΠΡΙΙ αἰίπεί, Ο ΤΙΠΙΡΕΥαίεΦ 
σγαεῖ [αὐμίεπι ῥαγαγε, αι! οὗ [αβίεπέίαηι αὖ {15 εὐ- 
γα: «ἄεοίῥεγε: [εά εεγεν εἰ θίδεγε υἱπμπι Πα μέ 
υεπ{γ{ 0η ποεεάέν εἶφπε [έ στα. Επ τατίαπα Π- 
ἀεπι 1π' Πεετῖς {οτϊδιε: σανί{ως [0η υεβεπιεπέεην εί 
/ργοεῖγε εαβῖ, φμοᾷ αὖὐ Εβίεκγο ἀῑάίοί γεζῖε υεπέγὲ 
στα βεαγί. Ἑτ: Δαπι Ο παέκγα ἱπάαραίον Τήπο- 
εγαέες, εΊγεα υεπέγει ε/} δοπη. 
ΧΥΠ. Οπιπίπο αμίεπι ΠΠ Ποπιίπες {οῖαπι νο- 

Ἱαρίαίεπι, ε]ωίαιε πιαρπ]εμάίπεπι, νεπίτε ουαί 
εεπίτο.Ροῄτο εἰτουπιίοτίραπε: {ρ]επάϊάα, εἴ τερα]1, 
ας πιασπϊευάίπεπα οηΐπιο, Ίμππεη, εγαηα ια! εαίεπι- 
ᾳµε οοπ{εγεπίε νο]αρίαίε, 4Ἡά: νετε σαμάἰο {ο- 
μπα Ρετ[απάαί Ἠοππίπεπι, ποη ροβωπε συῖ; αυἱρ- 

Ρε αιῖ νΙσπι εχῖι εχρετίεπι, α τερυδ]ΐσα εξ 
Παπιαηϊζαίο αἱϊεπαπα, εί αὐξ πι]]ο αἆ Ποποτεπι 
εἰεσαπείαπιααε οἴεατατ Ἱπμηότα, Πδί ἀε]εσετῖπε. 

.Ἐπίπινετο απίπιας Γες ε[ παϊπίπιε πεις αιί εχῖ]ῖς 

ους 2Ὀ]εξία, πεαε αμρ]άϊθίος {αα5, 4μοπποάο Ρο- 
Ἱγρί βαρε]]α [ια, εληζαπι υίααε εα ας ε[αὶ {απε 
εχιεπάϊε; {εἆ Ίνα «ε]εττίπιε ριαοἰάϊτ [εἱείας ροῖῖ- 
«δη µαπῃ πποπιεπέωπα (εππροτίς νίσιετωπε. Α ἵπι- 
Ρεῖις απίπαί ααῖδας αἆ ρυ]επγαπι ἱποιίαίας εἶφιε 
Ῥτορο[έιπα Ώοπογειη εέ σταζίαπη, πιεη{αζαπα παβεηί 
ΠΟΠ νἱέα Τἵεπιρις, [εὰ εοΐαπα αετετηϊ(αίεπα, 4 μαι 
αἰτεηίαῃπς Ἠπιπαηίαεί εέ Ἠοποτῖς {Παάίαπι «οπ]-- 
Ρ]εάχίευς, 2ἆ εαπι {6 οχίεπάϊε οεγαείπα ρυ]εΗτίς ας- 

«εἰοηίδυς εἰεσαπεδυίαιε {αξφ νο]ωρίαῖεπα Ἠαβεῃ- 
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ἃς θὔδὲ Φεύγοντες οἱ χεησοὶ αἱαφεύγει διώανται, “πανταλὸ)εν αὐτοῖς 
ἁπαντώσας καὶ «ξιεχομλῤας, ὅταν εὐφραίνωσι πολλὴς εὐεργετοιώτες' 

Ἐρχόμλυο ὅι, ἀνὼ ὥσυ, «Φεὸν ὢς εἰσορέωσω. 

Ὁ 9ὸ ὅτω Ας ἑτέρους ὧσε κοὶ χαΐρεν καὶ γάννυῶαι, καὶ σσο)εῖν 

ἄψαφ-αι ὃν «φθθσαγορεύσαι, δηλός ὅδι καὶ τυφλῷ µεγάλας ἔχων ὂν 
ἑαυτῷ ὁ καρπούμΏμος ἡδονώς. “Ὃ)εν Φὐδὲ χόμνησν ὠφελομώτες, Φύδὲ 
ἀπωγορεύεσν, λλλὰ τοιαύτας αὐτί ἀκθομὴν Φωνὰς, 

νο Πολλοῦ σε Ὀνητῶς ἄζιον τίκτει συατήρ’ 

Μή γε σαυσώµελα δρῶντες εὖ βροτάς. 

Καὶ Π δε αθι Ὅ' ἄκρως ἀγανὼν λέγεν; Εὶ γλύ τοι τν µέσως Φφοαὺ- 
λών, μέλλοντ «Φγήσκει, ὁ κώειος ἦτοι εὸς ἢ [βασιλεὺς ὥραν οὐλιδοίη 

µίαν, ὧςε χεησόμλῤον αὐτῇ «πεὺς τὶὼ κολἰὼ «αοδξι Ἡ «εὺς Ἀπό- 
λαωσυ ὀὐΦὺς τελώτῶν, τς ἂν ὂν πούτω τῷ χρόνῳ ββάλοιτο μᾶλλον 
Λαΐδι συγ[ενεῶς,  πσιξν οἴνον ᾿Δρώσιον, ἢ κτείνας ᾿Αρχίαν ἐλά)λερόσαι 

τὰς Θήεας: ᾿Ἐθὼ μῖῥ θδδένα νομίζω. Καὶ ὼ τδ µονοµάχων ὁρῷ 
τὴς μὴ πανπέπασι «ηριώδεις, δλλ "Ἑλλίωας, ὅταν εἰσιέναί µέλλωσι, 
«φθθκειμλων σολλῶν ἐδεσμάπων ὢ πολυτελῶν, ἴδιον ὂν τῷ χρόνῳ τότω 

Α.Α. πλ ο θις Β Ε. ναι 2, Πωλ. Ρ. Ψέ]σο, των, 
δ. χρισόμενο] Ῥοτίο τοέξῖνς, χροζάµενον Ἠαι]. Α. 

Α.. 8. την καλὺὴν] τὸν αυί ἀε]επάππα, απί ππαπάνπι η τινα. 
Β.2. Θήβας] δίο Ἠατ]. Απιίοι. Χγ]. Οεεετὶ Αθήνας. 

σ 

Ὁ. δις Ἱπππεπίαπι; 9 υλπ1 πε {αριεπάο ανήβεπα εν]- 
τατε ροῄιπτ Ῥοηί, υπάϊᾳιλαιε οοσυγτεηπίσπα Πδἱ 
εε εἰτομπιβαίαπα, οι ]αείαπι Ρετεϊρίαπε εκ «ο 
αυοά πιμ]ς Ὀεπείεςετίηί : 

Ἠπιπο νε]αά πωππεη, 4πβοαπα ο Ἰποεά(έ ἵη ατύς, 
Βυ{ρ]οίαπί οππόχ1. 

Ου επίπι Πο αἷῖος αββεῖε, αέ εέ σαιἆεαπέ «ο νο 
ει εκ{α]ίεπί, ἔαησετεσνς εί οοπιρε]]ατε ἀεῄάετεπε, 
νε] «Ἅῑεις γνῖάεαίϊί Ἠιης πιαρηας ἵη {6 Ἠαψετε ας 
Ρετίταῖ νο]αρΏες. ΄Ίέαιε είίαπι ποη ἀε[βάραῃ- 
τατ Ῥεπε[αεϊεπάο, πεφυε απίπιαπα ἀε[ροπάεπε, {εά 
Ἠυ]μίπιοάί εοτιπα οιάϊαπέαχγ γοςςς; 

Μαρπ! {ε Ραίετ ρτεί1] οτεαῖ πποτία]1θης : 

ἵτεπα 5 
Νοπ ἀεβπαπαας Ῥεπε πιετετῖ ἄε Ποπηϊπίους, 

Εε αιἱά ορι» ε[ε ἆε {απιπιε Ῥοηίς ἀῑοετεὶ 5ἱ ου]- 
Ρίαπι πιεά{οστῖέες πια]οτήτω Ίαἱα πποτίξατο, Ροῖεβῖα- 
ἴεπι υἱίε εί πιοτες Ἠαδεῃπς νε Τειι [νε τοχ 
ππαπι ΡΓοΓορεί ἨοΓΑΠΙ, Ἡέ ϱ2 Ημ νε] αἆ ποπείἔαπι 
{ποίπας νεὶ αἆ {τιϊείοπεπι νο]αρίαςίδ, {αιίπι για 
ἀεσεάαέ; ας. Ιῖο {επιροτο πηα]]ες μπι Τ,αἰὰε 
οοπευπιρετε, αιῖ νίπαπι Ῥίρετε Ατίυίυπι, 4 μαπι 
Ατεβία οοςί{ο βρειτε ΤΠερας ὲ Ἐαυϊάεπι ρυίο 
πεπήπεπι. Ἀαπι ϱ]αάϊαίοτες είῖαπα ν]άεο αἱ ΠΟῃ 
Ρίαπε {απὲ Ὀε]]αϊπί {εὰ (ταιοῖ, ἵπ ατεπαπι ΙΠίγαξι- 
το πηυ]εῖς ας ρτεῖϊοας Ργοροβείς εἰδίς, Πδεπείιας 

τί ο) 
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τὰ γωύαια ποῖς Φίλοις «φοδαχοπατὴεμλνας, ὃν τὰς οἰκέα, ἐλά)ερομδᾶς, 
ἢ τῇ }ασθὶ παριζοµλα». ᾽Αλλὼ καὶ ο μέγα «θὶ τὰς τῇ σώματος 
ἡδυνὰς χοωόν ὅὸι δπε τῶτο τοῖς «φπθωκτικοῖς «σθόγμοσι" 

Καὶ γὰρ σῖτο ἔδεσιν, καὶ πήνὰσιν ἀνφοπα οἶνον, 

καὶ μΏ Φίλων ἑπώνται, πολύ γε οἵμαῃ «πθΦυμότερον Ἅπὸ τό ἀγώω ὥς 
ἡδ έρφων, ὡς ᾿Αλέξανδρος κ ̓Αγηόλαος, , νἡ Δία, Φωκίων ἃ νι Ἰ 

µερώνδας, ἢ χφγάπε οὗτοι «φεὺς «ῦρ αλελγάμλμοι, καὶ τοῖς Φφορείοις 
ἀτεέμα. α[ασἀῶέντες ὸλλὰ κοζιφρονῶσ τήτων ὂν ὀκείναις ταῖς µείζοσιν 
ὄντε. Τί }λὸ ἂν λέγω πς Ἐπαμερώνδοω, 66, ἐελήσαντα δειπνᾶν, ὡς 
ἑώροι πολυτελέρερον  ἐσίας τὸ δεπνον; Ἀλλὰ εἰπόίοι αοθὺς τὸν Φίλον, 
“ Ἔθω σε ὠμίω Φύεω, ἐχ. ὑορίζεω..  Ὅπω καὶ ̓Αλέξανδυος ἄπεώσωτο 
Ἡ δας τὶς µαγέρους, Αὐτος εἰπὼν ἔχεω οὐμείνονας ὀψ/οποιᾶς, σοθὺς 
μζὺ ἄθισον τὶὼ νυκτοπορίαν, «φθὺς δὲ δεῖπνον Τ' ὀλιαριείαν' Φιλόξενον Ὁ 

δὲ γρόψαντα «οι παίδων χαλών, εἰ πειται, μικρὸν ἐδέησε τῆς ὅπι- 
τροπῆς Ἀποσῆσαι Χαίΐτοι τι μᾶλλον οξίώ; ᾽Αλλ’ ὥασερ φηῶν Ἴππο- 
κρότης, - δυοῖν πόνων τὸν ἥτ]οα ὑπὸ τᾶ μείζονος ἀμαυροϊῷω,  Ἡ 

ἡδονῶν τὼς σωμαπιχὸς αἱ «θακτικαὶ ὁ Φιλόπμοι τά χαΐρωπ ὁ ψυχῖς 
ὁ) «ωροολίὼ ὢ µέγεθος ὀναφανίζμσι κὶ χφτασοελύαση. | 

Β. 6. ἐπὶ μέγα] ,εσεπάπηι, εἴτι μέγα ουτα Αποϊοί, ΧγΙ. Μεῦ. 
Ῥ, ). αάγµασυ] Εείῆς, εἰ Χγ]. γετί. Ρτοδαδ!] τζετ ἀνδεάσι». 

Ο. ς, ὄντες] Βίο Ηατ]. Χγ]. νετ. Μει. Ὑπ]ρο, ὄντων. 

Ἠτο ἴοπιροτε ππμ]τετοι]ας {πας απηϊεί «ΟΠΙπΠΕΙ- 
ἆατε, εί {εινο5 ΗΡετταίε ἆοπατε, αµαπι γεπίτί ϱ:1- 
εΠεατί. Ίπιο { αιῖά πιασημπι Ἠρδεπίέ νο]αρίαίες 
εοτροσίςδ, «ΟΠΊΠΠΠΕ 1ά ε[ῖ 15 αἱ Ιῃ αρεμάϊς τεῦι.΄ 
γετίαπέωτ, ΊΝαπι Ἠῖ 4αοσμε 

γείευπίας Όετετε εί Τεπαεῖ τοτε τα Ὀεπί1ς, 

εί ουπῃ απιὶεῖς οοπν!γία ασίίαπί: Ἰάᾳμε πια]ζο, Πῖ 
Ώ]]ος, οἱαοτῖας., ροής» ει αἁλοηίδις οβ]ῖς, 
ως Α]εχαπάει, τα Ασεῄβ]αις, ας πιεπετε]ε Ῥμο- 
εἴοη εἰ Ἐραπιϊποπάαδ, οαααπι Πί αἆ ἴσπεπι απάξῖ, 
ει Ἱεδεςατυπι σε[ατίοπε {επβπι αρἰτατ.  Ἠεταπι 
]1 ας οοπίεππηυπέ γο]αρΏίε», αμία ἵπ πια]οτί- 
δις Πς {αητ. Ομιῖά επῖπι τείεταπι πο]α]ῆε οσς- 
πατε Ἐραπιϊποπάρπη, οµπῃ οα-ΠαΠΙ γΥἱάΙξ αµαπι Ρίο 

τε Γαποατί [παρειοΠοτεπι, ας ἀῑκιῆς αππίσον 
1µίαδαπε τε [αογβεαγεν ποπ. {π[οεπίεγ μΧ ΗΥΙάΥΕι 
Ουιαπάο Α]εχαπάεΓ εείαπι Αάβ σοαµο5 τε]οοίε, 
Δ4{εἰίογες Ἱπαιῖεης {ε οὐ/οπίογ µη εοπάµέογες Ἄαδεγεν 
ποξμγπιώη 116Υ αά ῥγαπαἰὲ, εἰ ῥήῤως εκιἠἑαίενι α 
εαπας {μζυμαίεπι: εἴ Ῥλή]οχεπαπι αἱ Ρεί ερί{ῖο- 
Ίαπα επιίηε νε]]εί {οτπιοίος Ρµείο5 Ιηίετγοσαγεί, 
Ραταπι αὐξαῖε αμίπ. ρτουμταξίοπο «οπιπηϊ[[α ἀε]ίοε- 
τες; εἰ γετο ομῖ πιασὶ Ποεῦατὲ θεά Πομί Ιπαυῖε 
Ἠϊρροογαίες, ε ἀούις «ἀο]ογέδις 7ΠΙΠΟΥΕΤΙ α Τ410γε 
οἑ{ζμγαγί: {ο νο]αρίαίε εἰἶαπι «οἴροἵε α Υο- 
Ἱαρεαίδις ασεπἀο εἰ Ποπε[ε Ειάϊο ρατεῖς οὗ απὶ- 
τηί Ἰαεεῖείαπι Ιπσεηίεπι εξ ἱποοπαραταδί]επι ου]ίς-., 
ταπίέιΓ εἴ εκ(ἠησυυη{ωΓ. 



αμ αρνυ 

Δ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ. 335 

ΜΗ. Ελ τούιω, ὥασερ λέγεσι, τὸ μεμνϊῶαι τν «φερτέρων ἀγανῶν 
µέριεσύν ὅδι «ὺς τὸ ἡδέως ἕῇν, Ἐπικόεω μλὸ ἐσ] ἂν ἐς ἡμῖν πιςεύσέεν, 
ἅ ὁτπ {ας µεγίσαις ἀλγηδσι (ὁ γόσοἰς ὀμαποθνήσχων, ἀντππαρεπέμπετο 

Ε «τῇ µνήµη τἴν Ἀπολελαυσμένων «φεότερον ἡδυώῶν. Ἐ]χόνα γὸ ὄψεως 
ὂν [βυ9 σιωταεραχ εντ  κλύδωνι μᾶλλον ἄν πς ἢ μνήμίω ἡδονῆς 

αἱαμειδώσαν ὂν σφυγµά ποσούτῳ κοὶ απαραγµά σώμωτος ο)ινοήσέε. 
Τὰς δὲ τν «φθόξεων µνήµας Φὐδείς ἂν 6ὐδὲ βΗλη)εὶς ὀκσήσέεν ἑαυτῇ. 
Πότερον 9 ἢ πῶς οἷόν τε ἱῶ οπιλα)έῶαι εν ᾿Αρδήλων τὸν ᾿Αλέξαν- 
ὅυον, ἢ τὰ Λεονπάδα τὸν Πελοπίὣο, ἢ ἓ Σαλαμῖνος τὸν Θεμισυχλέα: 
Τἱὼ μλὺ } Μαραδώνι µάχίω ἄχει νιῶ ᾿Αθίωκζίοι, καὶ πὼ ὂν Λώκ- 
τροι Θηοαῖοι, κ νὴ Δία, ἡμεῖς τὼ Δαϊφάντω «ξι Ὑαάμπολιν ἑορτά- 

5 ζομὸμ, ὡς ἴδε, ὢ 9υσῶν  πμϊν ἡ Φωχὶς ἐμπέπλησαί καὶ θδδείς ὅδτν 
ἡμ]ν ἐφ᾽ οἷς αὐτὸς βέορωκεν ἢ πέπωχεν ὕτως ἠδόμλμος, ὧο ἐφ οἷς ὀκᾶνοι 
Χατωρ]ωσω. ᾿ἘΕννοῦν οἷω παρεει «όση τς ὀὐφροσιώη κ) χαρῷ ὶ Ύηδο- 
σιύη σιωερίωσεν αὐτοῖς τοῖς τότων δημιαρφοῖ, ὧν ὂψ ἔτεσι «πεντιχρσίοις 
κ) πλείοσν ὔχ. Ἀποδέοληκεν ἡ µνήµη τὸ ἀὐφροίνο. Καὶ μἱὼ Ἀπὸ δόξης 

11ου γίνεβα| τὰς ἡδονὰς Ἐπίκβρος ὡὠμολόγει. Τί δὲ σόχ ἔµελλεν αὐτὸς ὅτως 
σπιεγῶν «Ὀειιανῶς κ, σφαδαάζων «οεὸς δόξαν, ὧσε μὴ µόνον Ἀπολέγεὼς 
τᾶς α9ηγητὰς, μηδὲ Δημοκείτω τῷ τὰ δό[μοζῳ ῥήμασιν αὐτοῖς ὑφαιρε- 

Ἀ. 1. τὰς ἡδυνὰς} Βίο Ἠατ]. Ὑπἱρο, τικας. 
Α. 2. Δημοκρτω] Ρίο Ἁγ]. υετ[. Με. Μεπας. αἆ Ὠ]ορ: Τιαετί. Χ, 14. Ὑυἱρο, Δημοκράτει. ν 
Α.. 2. ὑφαιρημέῳ] Ίωερο, ὑφηγυμένῳ. Ῥοΐεταί εξίατη οοττϊρί----Δημοκείτω τὰ δόγµα]ω---ὑφαιρόμενος. Π]αᾶ Ρρταβαε, 

ΧΥΠΠ. Οµοὰ Π οσο, έ αἰμπε, Φιοροχία ῥγῖ- 
/ΙπογΗηΙ ΦΟπΟΥΗΤΗ ΙΚΊΠΕ Γαο αά Γπομπαιίαίενι 
υέσΣ Ἐρίειτο αμἶάεπι ΠεΠπιο, Ριΐο, ποβτυπα {- 
ἀεπα Παδεδίς, ενα ἐπέργ 1ηάκέπιος ἀοίογες εἰ ργαυί[ᾗ- 
παὲς {πι ΥΙΟΥδΗ απὔπαηι ασεπ{εηι Υεςγεα(ιη ΐς σπέ-- 
ύηογία βεγεοβίαγµπι οἶίι υοἰιρέωίση, Ἰππαρίπεπι 
επίπα νΙας Ιπ Ρτοβιπάο οοπέµτβατο εί βμόχα Εοῖ- 
1ης αἰ]ᾳμῖς 2Ώίπιο οοπεορίαξ, ααδπι νο]αρέαείς ππε- 
πποτίαπα τεπ]ἀεηίεπι η {αηία εοτροσῖς εχαρ!ελέίοπε 
Ἀἴηις Ιαηίαίοπε. ἸΜεπιοτίαπι νετο αζίοΏιπι πε- 
πιο, πε { 1ά «οπεέαΓ αμ]άεπι, Ροτεβί αππο]]εῖ α {6, 
Απ επίπι, αιέ ιοπιοάο Ατρεἰοταπι Α]εχαπάες 
οὐ]ῖεις έαίΠει, αμί Ρε]ορίάας 1,εοπεϊπάα., αι: 93- 
Ιαπι]πίς Τ Πεπιήξος]ες } Μαται]νομίατω επίπι Ρισ- 

ΏαπΏ Ἠοάίεαιε Αἰλοεπιεπίες, 1,εαδτίσαπι ΄ΓΠεβαηξ 
εε]εῦταπί; εἰ πο Παἱρ]αηεῖ αραά Ἡγαπιρο]ῖη, ας 
ποβῖς, «εἰεῦταππιις {οἱεπηίτει, [αογιβεϊήσιε εἰ 
Ἠοποτίρις Ῥμοςίς τερ]είαΓ: πεαιε αμα μαπι ποί- 
ἔταπα εἶδο εἰ Ρροία ααῖθις γε[ίείειτ 1 ἀε]εξίαίωτ, 
υέ εοτυπαχ τεῦις ρεβῖ. Ἐκίβπιατε Ἰϊοεί αιληία 
ἵπ Ισ ία ραµάίοφυς ε{ Πϊ]αγπαίε Ἡ γικετίηι, αιὶ 
Ἠρτυπα αμόέτοτες {ετωαπέ {αοϊποτυπας ΟΠΠ Π]6- 
πηοτία αιἡηπρεηεῖς εί αππρ]α5 αΏποτωπῃ ἀε]εέταί]ο- 
ΠΕΠ ΠΟΠ απϊετι. ΆῬοττο α ρ]ογία ε{ανΙ φιαα2η 
Λγοῇεί[οἱ υοἰμβίαίες Ἑρίοιτις [ατετωτ. Όιμί νετο 
ΏηΟΏ Ὠος {Ἀοεγεί ὃ Ι{ Ἱπίαπο βασταης αίαιε αλι-- 
2ης ρ]οτία Πιάϊίο, μί ΠΟΠ πιοάο περατεῖ ας {ε 
πίζη ῥγσερρίογίδµς, εξ «υπ Ἠεπιουτίζο, ου]ις-ἀε- 
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μδύω ζνγομαχεν «ξὶ συλλαξῶν κὶ κεραιῶν  σοφὸν δὲ µηδένα” Φφάναι 

ἁ πλἰὼ αὐτὸ γεγονένα οι τό μ.ο ηὴς' Ῥλλὰ γράφει ὡς ὁ Κολώτης 
ν μῥ αὐτὸν Φυσιολογομῦτα «φθοσκιυήσέεν γονάτων ο ψάμολρος: Νεοχλῆς 

«δὲ ὁ ἀδελφὸς 60 9ὺς ὃν παίδων Ἀποφαίνοιτο µηδένα σοφώτερον Ἔπι- 

ὁ χούρου γεγωέναι μηδὲ Ε) ἡ ὃ µήτηε ἀτόμης ἔχεν ὂν αὐτὴ ποσωύᾶε, 
« οἷαι συνελφοῦσα σοφὸν ἂν ἐλύνησον: Εϊτα ἐχ ὥασερ Καλλικροπίδης 

«ἔλεγε τὸν Κόνωνα µοιχεύευ τὰὺ Οαλατ]αν, ὅτως ἄν τις εἔἴποι τὸν Ἐπί- 
κΏρον αἰογρῶο ὶὶ κρύφα ποειρᾷν καὶ «δαθιάζεῶαι τὺ δύξαν, οὐ πυγχά- 
νοντα, «ρανερῶς, Ἄλλα ἐρῶντα καὶ χαζωτειόμημο: ὍὭασερ 3ὸ σὺ λιμοῦ 
τὰ σωμυ(ᾳ τροφῇς μὴ παρώσης ἀναγκόζεται «δὰ Φύσν ὑφ οὐ 
σρέφεῶαι, τοᾶτον ἡ «φιλοδοξία γοιξ κοκὺν ὂν ζὰς ψυχαῖς, ὅταν ἐπαίνε 
Φευῶντες Φαρ ἑτέρα μὴ πυγλάνωση, αὐτῆς ἐπαμέι. 

ιν. Αλλ οἴγε «οεὺς ἔπαινον χο δόξαν ὅτωο έχοντες, ἄροι εχ ὁμο- 
λογοῦσι µεγαλας ἡδυνὼς «οθδιεῷ ω, δὶ ἀῶένειαν ἢ µαλακίαν Φφεύγοντες 
δρχὰς, ἢ πολιτείας, καὶ «φιλίας βασιλέων, ἂφ ὧν τὰ μεγάλα καλὼ εἰς 
} βίον γίνεῶς ἔφη Δημόκριτος, Οὐ 9 ἄν πνα πείσεν ἀνθρώπων ὅτι 
᾿Νεοκλέες μαρτυρίαν καὶ 7 Κολώτα «φθθσκύνησιν ὂν τοσότω λό[ῳ π)εμλρος 
ὁ ἀγαπῶν, ὡς ἐκ ἂν, ὑπὸ Ἱ. Ἑλλίώων κροτηλεὶς Ολυμπιάσν, εξεμάνη 

ὁ ἀνωλόλυζεν, μᾶλλον δὲ ὅπως ΑΣδὺὸ χαρδί Ίθδη, κ. τὸν Σοφοχλέα, 

Β. 7. παρ ἑτέρυ] Ἑοτίε, παρ ἑτέρω». 
0.4. ὡς σόκ ἂν] ὡς ἀε]επάντη. 
Ο. 5. μᾶλλον δὲ ὅπως] Πιερεπάππη, μᾶλλον δὲ ὅλως. 

ογεία {(οεϊάεπι γετρὶς {αβµγαέτ, αἰέεγολτείαί ἆς ππεηέΙπα Ρείείε; 16 απι]εῖο Ἡος πια]] ἵΠ αη]πιϊς 
(ψ]]αδίς εἴ αρίείδι5; ας ρτα/{εηίδις ἁπειρι]]ς ἀῑςε- 
τοι, 111 μηα εκ {1{1[[ε [αβίεπέεη οχέγα {ε: [εὰ {οιϊδετεί 
εεῖαπω, [21, εἰ εκβἰζαγεί ΠαΓΗΥαΤΗ ΓΕΥΙύΗ, αά σε 
αεείάέ[[ε {ββΙἰοέεγφε εα{εεέρ{[[ε (ΩΙόέεπ; Νεοείεη ἆμ- 
{7 [έπεσα /λαέέπι α ῥέγΟ ῥγοππείαυέ[]2, ΠΕΠΙΙΠΕΤΗ 
Εβίζµγο [αβιοπέέογεπα ππφμαι [[[ε: /παίγεπι φοφε 
[μαι η [ε {οί {αμία/σµε ῥαδιέ[]ε αἱσηιος, φΙάΥΗΗ εὔη-- 
6γε[Πι [αρίεπι εἀεγείμ. Ἀοι Ισίεατ Που (-α]]]-- 
εταῖἆας αἶεῦαί («οποπεπι πατε αἀμ]ίετατε, ἵζα Ίπτε 
Α]ιαμίς ἀῑχετίε Ἑρίοιταπι εωτρίίετ ας Γαγεῖπι «1ρ- 
ἴατε σ]οτίαπη, γῖαιε ΙΠ εαπα΄{ε ΙΠσετείε, ουπι ρᾶ- 
Ίαπι εα πο Ροίίαξας, {εὰ αππεί {2ΠπεΠ ας {οταμεβ- 
Τατ ἆπποτε } Βίος επἶπι ρτα: {ΆπΙε «ΟΓΡΟΓΑ εἶθο 
ἀείεμία οοδιπέας οοηίτα παίµΓαπα εκ {εἰρίις αἱ]- 

ἵπσεπεταῖ, υί Ἰ]αυάυπι αγἷάΙ, ααληάο αἳ αῑϊς εα" 
ποπ οοπ{εταπέατ, 1ρᾳ {ε[ε Ἰαμάεπε. 

ΧΙΧ. Οείεταπι αι ος πιοάο [απέ ε{ρα Ἰαι- 
ἀεπι εἴ ρ]οτίαπι αΏεξεῖ, ποηπε βέεπίατ {ε πιαρ- 
πας ἀῑπιιτίετε νο]αριίες, ἆππι οὗ Ιπιρεςί]Ηεαίεπι 
νε] πιο] επι {ασίαπε πιασίταεις, τειρυδ]ίσαι σι- 
ῬεΓπαίίοπετη, απιεϊεῖας τεσιπι; αιίδας α τ 
ΊαςΊα ὄοπα υιίκε ῥγοβεί/οἱ ἀῑκίε Ὠεπιοστίειφὸ Νε- 
παπί επῖπα Ποπιϊπί Ρρεγίααίετίε Ἐρίουτας, {ε, ααἲ 
«οἱοία: αἀογαίῖοπεπα 6ὲ ἨΝεος]ῖς εεβίπιοπίαπα {αηεί 
{εεΗΠει, { α (αταςσίς Ο]γπιρῖαε ρυδ]ίσο εκείρετεἔας 
Ρ]αυ(α, ποΏ Ἱπ[απίέατιπα ρΓα ραμάϊίο ει α]α]αίαπι 
{αΠε εἀϊεαταπα; αο πο Ροεΐας Ἱέα Ρί:ε Ιστία {ε 
εἰαίμταπῃ, 
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| Γραίας ἀκάνθης Φώππος ὣς Φυσώμλωο». 

Εἴ γε μἰὼ τὸ ἀὐδοζὲν ἡδὺ, τὸ ἀδοξᾶν δίπα λυπηρόν ἀδοξότερον δὲ 
αἰφιλίας, ἀπραξίας, ἀ)εύτητος, ἠδυπαλείας, ὀλιφωρίας εἴ)εν ὅοι. Γαῦτα 
δὲ παίντες ἄνθρωποι, πλἰιὼ αὐὺμ ὀκείνων, τῇ αἱρέσά «περσεῖναι νοµίζαση. 
᾿Αδίχως Φίσ πε; Αλλὼ τὼ δόξαν, οὐ Ἡ ἀλήδίαν, σκοποῦμὀυ. Κα 
βίθλία μῥ μὴ λένωμΏμ, μηδὲ Ψηφίσμαα βλάσφημα πόλεων, ὅσα 

«Φραήαι «θὺς αὐτός Φιλαπεχβημον 9ὸύ. Εἰ ὃ χρησμοὶ ο μανπκὴ, 
κο εῶν Πρόνοια, κ) γονέων «φθὺς ἔκγονα ςοργὴ κοὶ ἀγάπησις, καὶ ολί- 
τεία, καὶ ἡγεμονία, ὢ τὸ ἄρχάν, ἔνδοξόν ὅοι κὶ ὀὐχλεῖς, ὅτως ἀνάγχη τὸς 
λέγονᾶς ὡς “οὐ δεῖ σωζεν τὴς Ἑλλλίωας, δλ ἐῶίεν κ) ίνειυ αθλαοῶς 

ἁ τῇ γασθὶ κ κεχαρσµένως, αἰδοξέν κ χοκὴς νοµίζεῶ-αί νομιζομᾶῤας 
δὲ τοώτης, ανέιῶοι καὶ ζην ατερπῶς, εἰ γε ὃὶ τὸ καλὸν ἡδὺ καὶ τὼ 

όὐδοξίαν ἡγομῦται. | 
κ. Ταῦτα εἴπόντος τᾶ (Θέωνος, ἐδόκει κοαζαπαῦσαι τὸν «Φθίπωτον, χο, 

κοθοίσε εἰώνέμδρ, ὀπὶ αν βάθρων κο)εζόμΏμοι, πρὸς τοῖς εἰρημθύοις 
ἦμὴν σωπῇ «χρόνον οὐ ποολιώ. Ὁ  Ζάξπππος Ἀπὸ Ἡδ εἰρημὴῥων 
ὀννοήσας, Τίς, ἔφη, τὰ λειπόμημα τὰ λόγω «φθοσαποδίδωσι:; καὶ }ὸ ἔπω 
«φθοσῆκον ἔχει τέλος αὐτὸς ἄρτι μαντικῆς μνηδεὶς καὶ Προνοίας ὑποοέ- 

Ῥ. ϱ. ὠνεῖδαι] Τιερεπάαπι υ]άείας ὠνιᾶδαι, ουσ Απηϊοί. Χγ|. Μες. οοπ{εαπεηῖετ, ΡτοχίπΙΗπῃ ὠπρεπῶς ἵπι ὧτερ- 
πῶς ππυζανϊ οππη Ἠατ]. αἱ Ίαπχ Βεϊῆς, πιοπεταί. 

Ὦ. ο. εἴ γε ὃ)-----ὑγοῦνται.] Ἱ,εσεπάνπη, εἴ γε δὴ τὸ καλὸν ἠδὺ, καὶ τὴν εὐδοξίαν καλὸν ἡγοῦνται. 
Ἐ.. 5. τέλος----ταῦτα γὰρ] [ιεπίβιπια αἆλις υἰάείατ ππεά]οίπα, τέλος, αὐτὸς ἄρτι μαήικῆς μυπθεὶς καὶ Προνοίας. ᾿Απο 

θεθληκότες γὰρ ταῦτα----, Τίαφιιε γετίῖ. 

Ἰηβαία ει νείοτῖς Ίαπασο οατάα], 
ω{ ε[ αριά Ῥορμοε]επι. Ὠιοά { ἁμ]οε είὲ σ]οτῖα 
εΠε ργαάϊταπι; πἰπαίταπα ππο]είζωπι' επίε ε[ῃε ἵπ- 
β]οίωπῃ. Αταυί πΙλΙ] εβ αῦ οπιπῖ σ]οτία αΠοπίις. 
αὐαπι απηϊςἴς, αξἐτιοπΙδιΐαιε μου. νόνὰ πυ]]απα 
Ρυίατε, {ο]ἱ ναςατε νο]αρίαξῖ, ΟΠ1ΠΕΒ Γες περ]Ίρετε: 
ους αμίάεπι οπηπες, Ιρῃς εχοερτῖς, Ποπιίπες Ερί- 
οµτεοΓυπῃ {εόῖαε επίδιαηε, Ὀ]ςλε αἰαιιῖς, {πηιργ1ή0 
ῥος. Ατααὶ ποη γεγίταν Ἠϊς, {6ά {πια {ρεᾶαειτ. 
Έῃ [απε Ἰθτος ας ἀεοτεία πια]εάϊσα οἰνίεαίαπα «Οπ-- 
τα Ἐρίουτεος [οπρία ΠΟΠ ΡΓΟεεπΊΗ5; οἱο[απα 
επίπα Ίος Πε. δεὰ ρτοίεξο {1 οταςυ]α, ἁῑν]- 
πατο, Έεοτυπα Ῥτον]άεηεία, ρατεπέιπι ἵπ ρτο]επι 
Ἱβηαία5 απποΓ εί ἀῑ]εξτίο, ᾖ τειρυβ]ῖσα: αἀπιιπῖβγα- 
Πο, ρπείρατυς, πιασιἔτατυς, Ίας, ἵπαυαπα, { Έὔπι 

ρ]οτία εε Ἰαμάε {απέ οοπ]απᾶα: εοδ αἱ ἀῑουπε 
πο [τε [αἱωήεπι (σΥκσείς ῥαγαάαη, [εά εὔεπάηη δί-- 
δεπάιὔηφε» ἑέα μέ υεπέγέ πεφε ποεραί εί [Πέ σγαίήη, 
πεσεῄε ε{ε Ιη{απηῖα. Ἰαῦοτατε, ππα]οίαιε εχἰ(ἴπιατί : 
εί ουσ έα]ες Παδεαπέας, ἀο]οίε αβαςῖ, εἰ γυ!έαπι νἷ- 
γετε {ωτρεπι: Πηυϊάεπι ἀϊῑρπίιαίεπι εί ϱ]οτῖαπα ΡΙΟ 
τε Ἰιομπάα ρυίαηί. 

ΧΧ. Ηας Ἰοεμίο Ἔμεοπε, ρ]αειῖε ἤπεπι ἆςε- 
απαυ]απά1 {ασετε, εί, ΡΟ πποΓε ποῄΏτο, ἴη Γαρ{ε]]]5 
εοπ{ἀεηίες, ἀϊδααιε οοπῄ/άεΓαηίες, Π]επεῖαπα {ε- 
πυῖππας ΠΟΠ ἀἰπίατημπι.  Ζειχίρρυς επίπι Ιπ]εξία 
ε ἀῑαῖς οοσ!(αεῖοπε, Ομἱ5, Ιπααῖς, τε]ίαιαπι οἵα- 
Ποπίς ρατίεπι οὐ{ο]νείἡ ποπάµπα εηῖπι Τιο Άπε 
οοπο]ω/α εί, οπα πιοἆο ἀῑνίπαξίοπί5 εί Ῥτονάεῃ- 
τἷα ἱπεμ]αγίε πιεηίοπεπα : φιέδς αὐ]εζῖε, Ερϊευτεϊ 



458 πο υπλκοτ 

θληκε οὔτι }ὸ εχ ἥκιά Φασν οἱ ἄνδυες ἡδονιὺ καὶ γαλίώΐω κο 
ὺαΐρσος αὐτοῖς «Ὡρασκόυάζειν εἰς τὸν [ο ὧφε δὲ πι λεχθδδοι ὢ «θι 
πώτων. Ὑπολαρὼν δὲ ὁ ᾿Αθισύδημος, ᾿Αλλὰ «Ἡθὶ ἡδοῆς μθῥ ἐἴεηται 
αεδὺν, εἶπεν, ὡς ὀὐτυχῶν κ) κοτορ)ὦν ὁ λόγος αὐτῄν «φόδον ἀφαιρᾶ τινα Ἡ 
κὶ δµσδαιµονίαν, εὐφροσιώίω δὲ ὁ χαρὼν Ἀπὸ αν 'εῶν οὐχ ὀνδίδωσιν' 
δλλ’ ὅτως ἔχευ ποιᾷ «θὺς αὐτὴς τῷ μὴ περατεῶαι μηδὲ χαΐρε, 
ὡς «οθὺς τὰς Ὑρχανὰς ἢ Σκύλας ἔχομημ, οὔτε χρηςὺν οὐ)ὲν ἔτε Φαῦλον 

ἀπ᾿ αὐτ]ύ «αθβσδυχῶντες. Εἰ δὲ δὲ «εβσλεῖνα| τι τοῖς εἰρημλῤοις, Φκεϊνό 

μοι δυκῶ λήψεῶαι «αρ αὐῆό «Φβῶτο, ὅτ τοῖς ἀνοᾶσι λύπας πο 
δάκρυα καὶ εναγμὰς Όπι ταῖς τό Φίλων τελόυταῖς, µάγοντα!, κοὶ λέ- 
γὰσι «7 εἰς τὸ ἀπα)ὲς κα)εςῶσον ἁλυπίαν ὑφ ἑτέρου χοκοῦ μείζονος 
ὅ πάρχευ, ὠμότητοο Ἡ δοξοκοπίας αἰκεάτη χο] λύοσης δὸ πέοιειν τι 
6 βέλπο Εθ), καὶ λυπᾶῶ-α, ᾱ, νὴ Δία, λιπαθεν τὸς ὀφλαλμοὺς ὃὶ τή- 
ὄκεβα κ ὅσω δὶ παδοινόμΏροι καὶ Ὑράφοντες, ὑγροί τνες Ξ) κοὶ 
Φιλικδὶ δοκοῦσι. Ταῦτι 3 ὂν ἄλλοις τε πολλοῖς ᾿Ἐπίκερος ἐρηκε, κὶ Ἡ 

«θὶ τῆς Ἡγησιάνακτος τελώτῆς, «σεὺς Δοσίγεον γράφων τὸν πατέρα, 
καὶ ΤΠύρσωνα τὸν ἀδελφὸν τᾶ τε νηκότο. ᾿Έναγ-ος 3 κ πὐχίω πὸς 
ο)λικυλὰς δῇλοον αυ Κα) λέγω µιμούμᾶμος, ὡς οὐχ ἡτ]όν ὅδι χορὼν 

πα. οῬὪγ.'..'.μυ μ.μ ἴ-- 

.εὐτυχῶν---εὐφροσύνην δὲ] Ἐοτίε, εἰ τυχὸν---εὐφροσύνην γε. Φεπίαπι ἵπ νεγίοπε εχργεβΊπΊα. 
.Ὦ Σκύδας] Ἠεες εβ Χγ]απάτί επιεπάα{ίο οοηβτπιαία 4 Μετ. Ὑμἱρο, ἰχΦῦ:. 6. Τατ. ροβγεππα, ὃ χυδάς. 
«ὑφ᾽ ἑτέρου] Ἐοτίε ἀε]επάνπα ὑφ'. 
νὴ Δία, λιπαίνειν] Βὶο Πατ], Μεσ. γα]ρο, μὸ Ἀ]φλιπαίνει». ιδ ὸ κι κα ὧν κ 

αἴαηέ {[ε πο ΥΗΙΜΙΠΙΜΠΗ εοηΓΕΥΥΕ πο πῤπέµη αά υοἴηβ- 
{αήεπη, Εγαπφ{/αέεσι, εἰ . συ. Ἱίπαιε 
εἰίαπι ἆᾳ ϊς ἀϊῑσεπάυπι εἰῖ α]ιαιιά. Ατζοάσπιις 
{αῦ Ὥαο Ιω Ἰοουίας εἴε: Ώε νο]αρίαε αιἱάεπι 
{ετε ἀῑδίιπι εί, ἘρίοιτεοΓαπι ταζῖοπεπι, {1 {οτίε 
1ἆ «οπ{εαιαίατ ααοά Ἠαδεί ρτοροβέωπι, ππείαπα 
αυἶάεπι αι{εττε αμεπάαπι εί {αρεγ(Ιοπεπα, πι]- 
Ίατῃ {ππεῃ Ἰατῖα. εί φαιά Ώεοτυπι σαµία «οἨ-- 
εἴριεπάί ρταῦετε πιαίετῖαπα; {εὰ {οετε υέ ἵτα {- 
πιμς εἴρα εο5 αβεᾶί πεαιε Επιεπάο πεαιε σαι- 
ἀεπάο, αποπιοἆο {αππις ε{σα Ἡγτολπος αιιὲ βογίμας 
2ΗεξΕῖ, πεφιε Ῥοπί αὓ φ ααΐςαμαπι πεαΙε πια]! 
εχ/ρεξϊαηίες. δἱ αιῖά ααίεπι ἀάεπάμπα εβ ἀῑξἒις, 
τὰ αὉ Τρῃς {µππεπιυς. Ῥτίπιαπι εί Μος, αιοά ἀοίο- 

τες, Ίασγγππας, εί σεπι]ές ΙΠ πιοτίε εοταπα αἱ σατὶ 
{αετυπί εκε]αἀεηείδις τερασΠαπέ, ἀἰεαπίᾳιε {πάο-- 
ἠρηέίαηι φις α[]εζΙίοπιῃ υαεμιέαίοηα ϱ(/Γείέν α ΠΙά]Ογέ 
Ζπάἱο ῥΥο(ε//οἱ εγάεἰέίαίε ΜΗαΙγώπα αί ΠηΙράεγαία 
αγγοραμέία εί γαδίε: 1ἱαφμε ῥγα/αγε α[τεῖν ΠΠΩΥΕΤΕ» 
οεµίος γίζαγε, επάσφμε {αδε[εεγε, εἰ αὖαὶ α[α {απ 
αΠεξταιπι ΡΕΠΕΓΑ, ααίδις Ἱπάμ]σεπίες εἰ Ιαμάεπι 
{ετιρεπάο «πίραεηίες Βρίουτεϊ γο]απέ πιο]]ες εί 
{ποταπι Ειάϊοί νἱἀετί. Πας επίπι Ερίουγς οἶπι 
αἰῖς πια]εῖς ]οοῖς ἐγαάϊάϊίε, ἔαπι ἵπ {οπρίο /πῤεγ 
πογήε ΕΠεσεαπαξες αά ῥαίγει ες Ροβδεώι, εἰ 
αέγεσα Πιο ΗΗἱ Ῥγηίοπεπ. ΊΆιρετ επίπι {οτίε {ΟοΙ- 
ἴαπα Ἠας ερητοίας Ρετ]ερί. Ἐσο αμίεπα {ρίοταπι 
ἀῑοεπάϊ {οπιυ]απι Ιπιίίαης «οΠίτα ἀῑςο, ορ]πἰο- 

” 
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αθεότης ὠμότητος καὶ δξοκοπίας, εἰς ἱὼ ἄγεσν ἡμᾶς οἱ τιὼ χαρὸν ὂν 

τῷ 950 μ) τῆς ὀργῆς ἀναιρομῦτες. Ἀέλπον 3ὸ ὀνυπάρχεν τι ὃ συγ- 
χεκρδῶαι τῇ «ξὶ εῶν δόξη κονὸν αἰδοῦς καὶ «φόρα πάθος, ἤ πε τᾶτο 
Φόὐγονᾶς, µήτε ἐλπίδα, μήτε χάβιν ἑωυτοῖς, μήτε }αΐεσος ἀγαλ)ῶὼν παρ- 
όντων, µήτε τυὰ δυσυχΏσν Ἀποσροφίωὼ α«πθὺς τὸ ἠεῖον Ἀπολευτεῶ αι. 

κα. Δᾶ μῥ }ὸ ἀμέλει τῆς «ει )εῶν δόξης, ὥασερ ὄψεως λημίω, 
οἰφαιρῖν πὼ δεισιδοιµονίαν εἰ ὃ τῶτο ἀδμύατον, μὴ σιωεκκόήευν, μηδὲ 
πυφλομὸ τὸ «ίσν ὑὼ οἱ πλᾶσοι αἳδὶ εῶν ἔχεαπ. Αὕτη δὲ ζδυ οὐ 

Φοβερά πι, 6ὔδὲ σκυρωπὴ, κονάπξ οὗτοι πλαάτσν, 0 οάλλοντες τὼ 
ΤΠρόνοιαν, ὥασερ σαιὼν ἐμπίήασων, ἢ πορἰιὼ ἀλιτηριώδη κοὶ τρογικὶὼ 
οπηεγραμμθμίω. ᾽Αλλ ὀλίοι μζῥ Ὁν ἀνθρώπων δὲδίασι τὸν }εὸν, οἷς 

σὐχ ἄμενον μὴ δεδιέναι δεδότες γδὸ ὥασερ ἄθχοντα χρησοῖρ ἤπιον, 
ἀπεχθη δὲ Φαύλοις, ἑνὶ Φόοῳ δὶ ὃν οὐ δξήσ «πι ολλῶν ἐλδ)εροιώτων 
οὖι τὸ ἀδικεῖν, καὶ παξ αὐτοῖς ἀτοέμα. πἱὼ χακίαν έχοντες οἷον Ἅπο- 
μαραωομδµίω, ἧτ]ον ταράτΊοται Ἡἶδ χρωμΆῥων αὐτῇ ὢ τολµώντων, εἶτι 
ὐθὺς δεδιότων καὶ μµεταμελομλνω. Ἡ δὲ Ἡ πολλᾶν καὶ ἀμαθῶν οὐ 

πανυ μοχθηεῶν α]όεσις «πθὸς τὸν }εὸν ἔχει μῤ ἀμέλει τὰ σεοομλύῳ 

Ἑ: 5. χαρὰν] Ιεσεπᾶαπι χάριν οππα Αππιος. 
Ἑ. ]. κονὸν] 8ὶο οπιη]πο Ἰεσεπάαπι, σππι Απιϊος. εἰ Ἁγ]. Ὑ]ρο, καννόν. 
Ὁ. 7. ἐμπίπτησαν----ἐπιγεγραμμένην] Ῥτίαβ 1π ἔμπησαν πυπίαπάσπα ομπα Απιϊος. Ἑε]κ. Τικεηπερ. αἆ Ῥμα]. Ρ.15ο. 

Τη Ροβετῖοτε νε] Ιπῖετρτείαπἆο νε] επιεπάαπἆο, πες ππεα πα]Βῖ πεο αἱοταπι ταίῖοπες αἁΏιιο {β11βΐοσα6- 
ταη{. 

Ὦ. 2. ἓνὶ φόδω----άδικεν] Ῥτοῦο οοττεξοπεπα Απιϊοί. Μεσ. Ἐεϊῆς, ἓνὶ Φφόρω, δι ὃν οὐ δέωσι πολλῶ», ἔλευφεροῦνται ὠπὸ 
- ι΄ - 

του ἀδικεί ”, 

πεπι αυ Ώεοτγυπι παέυτα εβ αἀνετία ποη ππῖ- 
ημς ε[ε ἱπιπιαπῖιχίε εἴ απιιοπε πια]απα; 4 σπα 
αἆ ορἰπίοπεπα Ι πο ἁπουπε, ἆμπι εἴ ρταίαπι εί 
ἵταπα ε ἁϊγίπα Ὠαίυτα το]]ωπε. Ῥταίας οπίπι ἵπ[- 
ἴαπι εΠε ορϊπ]οη ε Ώεο εἰ «οπίεπιρεΓαίαπα αβες- 
{ἴοπεπι φµαπάαπι παἰχίαπι ε γετεευπάία εξ ππεία, 
αυαπι, ος ἆμπι Εαρίπιας, ηεαιε {ρεπι Ποὺίς, Πθ- 
Ύ:ε ργλέίαπα, πεφιε Πάμοίαπι Ῥομί5 ρτα/εηεῖδις, 
ηεφιε τεδις αἀνετίῖς τε[ασίαπι αἆ επι τε]ίπαιετε. 
᾿ΧΧΙ. Οροτίεί οπιπίπο ορἰπἰοΠἰ ἆε Πίς {αρει- 

Πἱΐοπεπη, ἔαπφαιαπι οσμ]ο Ἱεπηλπι, αάϊπιετε: αιιοά 
Πετί {Π ποη Ρροίᾶς, ποηΏ ε{ξ μπα ουπι Παρεγ[Ηείοπε 
εχεἰἀεπάα αιίέ εκοεεληάα Πάε5, αμᾶπι ἆε ΠὨ]]ς 
Ῥ]ετίαις Ἠαδεηῖε. Έα αιίεπι ποιπ εβ Ποιπδί]ς 

οιιαἆαπα αυέ {είτῖοα ρετ[αα/οι αια]επι 141 ππσαπε, 
σα]πιηῖα Ρτονιἀεηέίαπα Ἱπιρείεητες, αι Ἠοππϊηϊ-- 
δα5 πα υσπα ρυεσῖς Ίατγα ἵπρτυας, αας Ετία (τασίσα 
{οε]εγιπι νΙπἀεχ. Ὑοταπι ραμοί Ποπιῖπες Έ)ειπι 
ἵεα πιεπί, υέ πο ρταβεῖ Ποπ πιεταΠε. Ομῖ 
αυἴεπα εαπα Εἱππεηί αέ ργίπείρεπα Ῥοπίς Ῥεπίσπαπα, 
πια] Ἱπίεβαπι, ρετ ππαπι Ἱ]απι πιείαπῃ, Ρε 
αεπι ποη ορε5 Παβεηί ρ]ασίθις,  Ρρεεςαπἀο Πδε- 
ταηέυς, 1ρᾳ πίτα {ο οοπεϊπεπί ππα]ἰίαπι {εηβπι 
εοηίαΡείεεηίεπα, Ἱίααπε ππιας απίπιο οοπέ{Ῥαη-- 
ασ, 4ααπι αἱ εἴ Ιπάι]σεηί αἀεπίαιε {εε]εγα, ας 
Παεῖπι ἀείπάε ππεία εἰ ραπϊεπίία οοττρίαπειΓ. 
Ῥιετοτιππαιε γετο εἰ Ιπάοέχοταπι, πεφµε Ρρεπίεις 
ΏΆπιεη ΡΓΑΥΟΓΗΠΙ Ἀοπιίπαπα, ἆς Ώεο {εηία», Ἰιαῦος 

ΥοΟΙ.. Υ. σα 
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καὶ ππμῶνπ µεμιγμΏρον πινὼ σφυγμὸν καὶ «Φόθον, ἣ κο δεισδαιµονία 
χέχλητα} μµριάχις δὲ μεῖζόν ὅδι καὶ πλέον αὐτῇ τὸ ὄῦελπι κοὶ «δι- 
Ἰαθὲς, καὶ Ἰᾷσων εὐπροιξίας ὄνησι ὡς ὂκ )εῶν ὥσων εὐγόμλμον καὶ δεχό- 

μΆμο. Δῆλω δὲ τεκµηβίοις τοῖς µεγίσυις ὅτε ὸ αἱφτοιρα) Ὁν ὂν 
ἱεροῖο, ἔτε Χσμρθὶ ό ἑορτασμῶν, ὅτε ελ ἕεις ἔτε ὄψεις Φὐφραίνασιν 
ἕτεραι μᾶλλον ὧν ὁεῶμὸρ ἡ ὁρῶμὸν αὐτοὶ «ξὶ 2εῶν, ὀργιάζοτες, ῆ χο- 
ρόύοντες, Ἡ Φυσίαις παρόντες, ἡ τελεταῖς. Οὐ ὡς τυρώνοις παν . 

δεμοῖς χολασαῖς ὁμιλῆσα πυυικχαῦτα ἡ Ψυχὴ «ξίλυπός ὅδι κοὶ ταπενὴ 
καὶ δύῶυμος, ὅπε εἰκὸς ώ' δλλ ὅπω µάλισω δυξάζει καὶ αονοᾶτα 

«αρένωι τὸν εὸν, ὀκέι μάλισα λύπας ο Φόοες, καὶ τὸ Φερντίζον 
ἀπωσαμβῤη, τὸ ἡδομλῤῳ μέχα μέδης οἱ παιδιὰς κ) γέλωτος νά 
ἑωωτίώ. Ἔν τοῖς ἐρωτιχοῖς, ὡς ὁ ποιητὴς εἴρηκε, | 

Κα τε γέρων 2 γρηῦς, ἐπίω χρυσης Αφροδίτης 

Μνήσωνται, καὶ τοῖσι εππέρ9η Φίλο ἦτορ' 

ἐν δὲ σομπὰϊς καὶ Φυζαις οὐ μόνον οι χα] γεηύ», Φὔδὲ πσένης κο] 

ἰδιώτης, λλὰ καὶ 

Παχυσκελἠὴς ὠλετρὶς πρὸς μύλέω κυµμδνη, 

ὸ οἰχότρχδες ο Φῆτες Ιπδὸ γήθους  χαρμοσιώης ἀναφέρον)). Πλεδος 

Τ. 7. Ἡ καὶ] Γερουᾶνπν, 7 ἦ καί. 
Ε, 8. ἀφίησω] Τπιπιο ἐφίησιν. 

Ἐ, 1. Ἐν τοῖς ἔρωτικοῖς] Ὦ Ππχϊ οοππιαία νιἶσο απἰεοεάσπάρας, Οοπτῖϊρεπάαπι εἰῖατα, Ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἔρωτι- 
κοῖς-----. 

Ἐ. 6. Παχυσκελὺς----κινουμένη] Ὁϊ ροεία ἀϊέταπι, ἀϊθ]απχίπχας α τεἰίαπα οταΓῖοπο. 

16 αμϊάεπα ομ]εαῖ οί Ἠοποτί ρειπιαϊχέαπι αμεπάαπα 
ἵγεππογεπα εἲ ἔἴππογεπα μΠάς πείς δεογωπι ἴθιι [1-- 
βετ/ζάο νοςατυς: ἱπηπιπιετί5 ΥεΓο πιοᾷῖ5 αηίεςε]]έ 
Όοπα {ρεί εορία, σαιάΙί αὐιπάληίία, οπμί{ᾳιε 
ΡΓοίρετίταἶς, αἵ α ΤΗ ρτοβεΙ{οεπεῖς, νοῖίς αίαιε 
εχ[ρεξχαίίοπε. Ομοά Γρίαπι πιαχἰπιῖς ας οεΓεῇ- 
πιῖς ο[επάϊίατ Πρηϊῖ. ΊΝαπι ηεαιε οοπιπιοΓα(ἴοηες 
α]ία; πιασίς απ ἑαὲ αιἷα: ἵπ (επιρ]ίς Βιηῖ, ηε(υε 
ἵεπιροΓα «ωλπῃ ἀῑες {ε{ΕΙ, πεαιιε αξῑίοπες αιί {ρες- 
ταου]α α]ία πιαρίς πος ἀε]εξχαηι, αμλΠι ϱ4 αυσε [Τρί 
{εῖπιις εἴ οεΓγηΐπιις οἵσία ασεηίε», αιῖ «ογο 
ἀμοεηῖςς, αυ: {αοτ]βεἴῖς πιγ εγῖ[ [νε γαςαηίε». Νοπ 
επίπι ἴμπο απίππας η ΠΠΟΡΤΟΤΕ εβ, ποή Ἰαησιεί, 
ηεαιμε εἶ «ριε εβ; αιοά βιεωσαπι εΓαῖ, { ουμπι 

(ταηηί {6 αιέ αἰτοείρις γἱπάϊοῖρας 2Ρετε Ρωίατεῖ: 
{εἆ υὈί πιρχίπιε ορίπαξαγ 3ο ταζοσΙηαέατ ειπα 
αἀε[ε, ΙΡ ροιἩπιαπα ἀο]οτῖθις, πιεέα αμτίαμε 
τερμάϊαεῖς, ἀε]εςλαι]ορί υίαμε αἆ εὐτίείαίεπι, τ- 
{απα, Ίοσυππαιε ἱπάμ]σεί. 1η τε αμἰάεπα απιαϊοσία, 
μέ ἀῑχίε ροεία» 

Δηποίασι ΟΥίµετεα νίταπα, νεζα]αππᾳιο ριᾶνὶ 
1 αάΠα απαπάἆοφπε ἱπαρ]εῖ τερεῖζα ἱτεππεπίεπῃ : 

2ΐ ἵη Ρροπιρῖς εἴ Γαοτῖβοϊϊς ποῃ ΥΙΓ πιοάο {επεκ αιὲ 
4Ώι5, ΠποΏ Ραυρετ ἀμπίαχαι ετ Ρ]εδεῖας, {εὰ εἴ 

Αποζηα Πιγας οταία ἵη ρτίπο ππο]επθ, 

εἰ νεΓπας εί ππετοεπασΙῖ σαιάϊο πως εΠετιη-- 
ας. Ὀιγίάδις εἰ τερίοιφ οοπγἰγία (πε, εἲ γἰ- 
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τε καὶ βασιλεῦσι ἐριάσής καὶ πανδμσίαι τιὲς πώρειαν᾽ οἱ οἳ ἐφ ἱεροῖς 
κοὶ Φυηπολίαις, κ) ὅταν ἔγίεο τῇ δεία τῇ ὀιοίᾳ Ψαύει δυχῶσι, μετὼ 
πωῖς κο) σεοασμᾶ πολὺ α]αφέρουσων ἡδον]ιὼὸ χαὶ πριν ἔχεσω. Γαύτης 
6ὐδὲν ἀνδο µέτειν ἀπεγνωχότι τῆς Πρωσίας. Οὐ γὸ οἴνου πλῆθος, 
Φὐδὲ ὀπίησις κρεῶν τὸ εἰκφροβνόν δι ὀν ταῖς ἑορταῖ, λλὼ καὶ ἐλπὶς 

ἆγαφὴ παὶ δόξα τὸ παρέναι τὸν Φεὸν οὐμημῆ, καὶ δέχεὣαι τὰ γυὸμῆμα 
κεχαρισµΆῤωο. Αὐλὸν μὸὸ 9 ἑτέρων ἑορῖό καὶ «ἔφανον αἀφαιροῦμὴμ, 
98 δὲ θυόα μὴ παρόντος, ὥσσερ ἱερὸν δυχῆς, ἄ)εόν ὅοι καὶ ανεύρτασων 
κ) ἀνενθουσίασυν τὸ λειπόμλρον, μᾶλλον δὲ ὅλον ἀτερπὲς ὧν) καὶ λυπη- 

ϱόν᾽ ἐποκρίνετα| γδὺ εὐχὰς καὶ «φθβσκιωήσές, οὐλὲν διόμηνθ”, οἱ 
όσον Ἡκ πολλών, καὶ Φ)εγίεται Φωνὰς ὀψανίας οἷς Φιλοσοφᾶ κα] 
Φύων μῥ ὡς µαγείῳ παρέσηκε τὰ ἱερ σφαάτΊοπ, Φύσας δὲ, ἄπεισι 
λέων τὸ Μενάνδρειον, 

| Ἔνθνον οὦ ῴροσέχΗσω οὐδέν µοι «Φεοῖς" 

κ/ 7 ν - ρω ϕ . ” 

ὅτω 3ὸ Ἐπίκερος οἵς) δὲν αημαήζεῶς, κ) μὴ Φθυνέν μηδὲ ἀπεχθαι- 
νεὼς τοῖς πολλοῖς, οἷς χαΐρουσιν ἕτεροι «εκ Ίοντες, αὐτοὶ δυογεροήνού]ες. 

Παν ϱὸ ἀναγκαῖον σσρῶγμ ἀνιηρὸν ἔφυ, 

[ή 

Α. 3. πάρησι»] Ἐεᾶε λε. οοτηϊϱῖέ, παάρεισιν ἄεί. αἱ ὃ ἰφ'. 
Β.2. ἑτέρων] Οι]άνϊο Ἱεσεπάιπα 4 παπα Ὥος: νε] ομπι ἸΜεχ. τῶν: υεὶ ουπα Εεϊ[κίο ορίϊοπεπα ρταὈεπίε, ἐνων 

αυΐ ἔσιν ὧν, ἕτεροι ἑτέρων. 

Ῥ. 3. δοχΏς] Εοτίς, εὐχῆς. 
Ῥ. {. ἕλον] ἸΜα]ϊπι, ὅλως. 
Β. 8. τὸ Μενάνδρειον----Φεοῖς] γυ]σο οοπέῖπια εταπί Ιία : Τὸ μὲν ἀνδρεῖον ἔ9νυον οὗ πρ. οὐδ. µ. 9. Ίπ εαπάεπῃ Ιποῖάε- 

ταπί οοττεζίοπεπα ΜεΣ. Βεϊβς, Ψαἰεκεπατ. ΠἱαισῖὈ. Εατὶρ. Ρ. 98Η. 
Ὁ., 1, φολλοῖς, οἷς χαίρυσυ] Τα ἀῑβηχϊ, αἀἁτίο οἷς εκ Ηατ]. 

{οετα(ῖοηες αιιαἆαπι ρι]ίοφε; Τε πηι]εο πια]ογοπι 
119 νο]αρίαίεπι ας ἀε]εξαιίοπεπα [αογϊβοῖα ϱε {ο- 
Ἱεπηϊίαῖες ρταῦεπε, ιδί «ωπῃ νοπετατίοηε εξ ου]έα 
Ρτοχίπιε απίπιο αἆ Ώεος αοσεάετε νἰάεπίωτ. Αί 
επΙπα 1 πμ]]απ Ῥω]ας νο]αριεί ραττεπι γεπῖς, 
αιί αε Ώτογϊάσπεία ἔροπι ορἰπίοπεπιφιε αδ]εοῖς. 
Ίου επίπι γἱηῖ «ορία, αιέ σατηίμπα αῇαείο 1ὰ εί 
αμοά ἵπ οτίῃοῖϊο ἀε]εδται: {εὰ Όοπᾶ {ρε αίμα 
{είεπεία ἆε ργαο[εμεία Ὠεί ρτορῖεῇ, ο ααἱ Γαία 
Ῥαδεαί εα αμα; βαπε, Όμης φμαάαπη [αοτὶβοία, αιιῖ- 
Ῥις9 β{α]α; οί {οτί αἀϊππαπειτ. βασγὶβοίαπι 19ο 
ΠΟΠ Ργαεηίε, (λπαμαπι [οἱεπηίτας εοπν!ν]ἱ οχρεις, 
τε]ίφια μαθει ἱππρία, {ε[ειν]εαεῖς εἰ ΙηβΗπέχις ἁῑγ]ηὶ 
ἜΧΡΕΓΗΑ; ΙΠΠΟ Ρ]απο {οέμπῃ ἱπίαβγε εξ πιο]εί[εαπα 

Ἐρίοιτεο τεἠηφιϊέατ. Οἰπιυ]αέ επίπα {ε αἄοτατε εἰ 
νοῖα {άοεΓΕ, ΠΟΠ αιοά Πδί 5 τεῦις αααἰἆ ααξ- 
τα, {εὰ πιστα πιυ]ειμάιηίς ἱπορα]ίας; νοοείααε 
οοηἵτατίας Ἠϊς «ας Ιπίετ ῥρΠΙ]οίορμαπάμπι εἀετεῖ, 
Ῥτοπιπείαέ; αο {ποτίπολης αμίάεπι πιαζχαηίΙ {αοτ]-- 
Ποιο (απαυαπι «οσο αάήξιε: ορεταέυς αυἴεπ {- 
οτῖς ἀμοεάιε, Ιπαιίεης 1]]ιά ΜΠεπαπάτί, 

Έεπι {αοταπι ΠΠ] {ες {εοί; πεφ ιο επἰπα 18 
Ώε τηε μ]]α ουτα εβ : 

Πο επίπι Ερίουγις οεηίεί, /αεγ]βεαμέεπα ἀεδεγε ν 
εΟΊΙΡΟΕΥΕ, Πέπε ἐπυίάεγε αμί {π[οη[ιηι «[ε. υμίσο 
ο/η, ἐν Φις Αα σαάπίεν αξιπέ, {β[ π0- 
ῥε/ε [ογεπέευν 

Οιιοἆ {Ἀοετε εβ εἰεπίπι οαπαιε πεσε[ο, Ρτανς εί, 

συ ὐἱ ἆ 
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κν τὸν Εδίωυν. Ἡ, καὶ τὴς δεσιδαίµονας οὐ λαίρονἁ:, λλλὰ «ΦοδεμΏύες 
οἵον) Φυσίαις ᾷ τελεπεῖς ὁμιλᾶν, μη)ὲν ὀκείνων αὐτοὶ Ἀ]αφέροντες, εἴτε 
α[9. Φφόοον τὸ αὐτὰ οωῶσιν, ἐσ ἐλπίδος χρηςῆς ὅσον ὀκένοι µεταλαγ- 
Ἰάνοτες, λλὰ µόνον δεδιότες ὁ παρατόμΆμοι μὴ Φανεροὶ ῥωνται τὸς 
πολλὲὰς ««ὕαλογιζόμᾶροι καὶ Φενακίζοντες: ἐφ ἂς καὶ τὸ «δι εῶν κοὶ 
Φειότητος αὐτοῖς βολία. σαωτέταχται, 

Ἑλικτὼ κο) οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλὼ σᾶν πέραζ 

ἐπαμπεχομλῥοις, κὶ ποκρυ]ομήῤοις 9. Φφόρον ἂς ἔχεσι δόξας. 

κθ. Καὶ μἱὼ µεπί Ύε τὰς 'πονηροὺς τὰς “ολλὴς τράτον Ίδη 
οχεψώμελα, τὸ βέλπιον ἀνθρώπων καὶ )εοφιλέκατον Ἓνος, ὂν ἡλίχαις 
ἡδονάϊς χο:}αροῖς «ει Φε δόξης σιωόντες, ὡς πάντων μζὸ ἡγεμὼν ἀγα- 
ών, παντων δὲ πατήρ χφλῶν ὀκὲνός ὅοι, κα] Φαῦλον Φὐδὸν ποιέν ἀνπώ 
Ὕεμις, ὥασερ Φὐδὲ πώαιεω. ᾿Αγαθὺς γλύ ὅοι, ἀγαθῷ δὲ «ξὶ Θὐδενὸς 
, / / 2/ / ” 2 ν΄.  Ἀ πο ” ν ο ἐγγύεται Φβθονος, ἅτε Φφόοος, οὔτε ὀγὴ, ἢ μίσος οὔτε 1 3ερμᾶ τὸ 

; Φ Ν 4 / ε/ » Αν ε .ω ἡ / νν Ρως. ΑΔ. 

ψΨόχεν, ὀλλα τὸ ερμαίεη, ὠσσερ Θὐδὲ γα Ἡ τὸ βλάπ]ειν ὀργὴ δὲ 

χάβτος, κ) χόλος δὐμθμείας, κ) τὰ Φβιλανθρώπω καὶ Φιλόφρονος τὸ δυσ- 
λ λ Ν λ / ων / / : λ μα ᾽ δα: 

μμὲς καὶ περακτιὼν, ἁπωτάτω τῇ Φφύσὲ τέτακται τὰ μῥ }ὸ ρετῆς κ 
Δωάμεως, τα δὲ ἀλχείας ἴρι κ Φαυλότητο. Οὺ ποίνμω ὀργαῖς καὶ 

Ο. 4. εὔτε] Τ,εσεπάαπι εἴγε, σπα Ἐειῆς, 
Ὦ. 3. βέλτιον] 1.:8δο βέλτισον, απ Με. 

Ὦ. 4. ἠδοκαῖς---συνόντες] ἘῬτοῦο οοττεξϊίοπεπι Απιιοι. εἰ Με, ἠδυναῖς εἶσι, κωθαραῖς ανερὶ Φεῦ δόξαις συνύντες.. 

{ετίο ΊἼοσο οοπΠάετεπιας Ποπιίπαπι ργααπεῖας. 
εί Γ116 απιϊεἴἩπιαπι σεηας αιαπεῖς ἵπ νο]αρίαι-- 
Όις ἀεραιτ ἂε Ώεο ριτε {επείεῃς ς πἰπαῖταπα Ἠσης: 
οπιπίαπα εΠε Ὀοποσαπα ργἰπεῖρεπι, οπιπίαπα ρυ]- 

Ιπααῖς Ένεπις. Ίίαφμε εεῖαπι [βεγ/{μίοος ατΏῖ--. 
ταηζυς [αετές εἰ η 1εγέές προς” ποη ραμάεπίες, 
/εά [δἱ Εἰππεπέες : πΙΒΙ] 1ρῇ 19 πιε]ίοτε οοπάἰξίοπε,, 
Παιϊάεπι οὗ ππείωπι εαάεπι ασιηί, πθα6 Γαηζμπι. 
Όοπα {ρεῖ, οαιαηζπα ΠΠ, απ]πιο οοπεἰρίαπε: 1ά 
ἁωπέαχαῖ Απίπιο ΡεΓωτραῖο. πιειαεηίες., Πε ἀερτε-- 
Πεπάαηταγ πι]Εεμάίπεπι Ποπαίπυπα ἱπιροίευτα εἰ-- 
ευπιγεηίεηίε. Αάνετίας αιαπί πια]εεαάίπεπι 
ΠΕΙ «οπ{α]ετεπε, Ἠδρτος είῖαπι {1ος ἆε Ώεο εἴ ἆἷ-- 
γίπα παίυγα «οπιροίαετηί, 

Οπαπέτα Ιπνο]αία, ἀϊβοτία, εἲ {απὶ πΙΗΙ] :. 

{εὰ ἵπ οωίδις {παπι ορίΠπίοπεπα ππςίι αάάπόθί οπι-- 
ηί5 σεπετίς {εσιππεπεῖς ορετίμπέ αίαμε οες](αηΐ. 

ΧΙ. Ῥοττο ροβ πηα]ος ος γα]σας Ποπαίπασα, 

εἩτατυπα Γεγαπῃ ραΓεΠίεΙΏ, πε αε {5 εΙπῃ αιῖασετα 
αιί ρατί πια] αμἰσοαμαπι. Βοπιαφ επίπι εΠ, πες 
Ῥοπο α]]]μς τεί νε] Ἱπνίάϊα, νε] πιεέυς, νε] οάΐαπο, 
γε] ἵτα (αδίε. ἵτ επίπα εα]οτί ποη εἰ τε[τίσε- 
τατε, {εὰ «λἱείασετε 5 Ἱα Ὀοηπί αποαιε ποπ ε[ε πο-- 
οεἵε. Ίταπῃ Ροττο α ρταίῖα, Ὀΐ]επα α Ὀεπίσηίταίε, 
οὗ Ἠαπιαηίτατε εί Ῥεπενο]επεία πια]ενο]εηεῖαπι ας 
ταπιυ]τας απἰπα!, πατυτα ΙοηρἨππς ἀε]μηχῖε : ουπι 
αἱέετα νἰτεμτϊ Ππε ας Ρροϊεπεία:, αἰεετα πηρες] ]-- 
Όλες εἴ η]. Ίου Ιφίεατ ἵτα ααί σταζῖία Ώυπιεῃ. 

ή 

Ὀ 

Εξ. 

μαμά... 
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χάρισ σιωέχεται τὸ εν, δλλ) ὅτ μὸῤ χαρίζεῶαι καὶ βοηεν τοέ- 
Φυκεν, ὀργίζεῶαι δὲ ὶ καχῶς ποιέν οὐ πέφυκεν. ᾽Αλλὰ ὁ μὴῥ µέχας 

ὂν ἐεανῷ Ζοὺς ποτηνὸὺν ἅρμα ἐλαύνων, χότω «Φθῶτος ποεόνεται, Ἂ[ς- 

κοσμῶν πάντα καὶ οιμελέμημος Ὅ' δὲ ἄλλων }εῶν ὁ μῤ ὅοι Ἐπιῶτης, 

ὁ ὃ, Μελίχιος, ὁ Ἀ, ̓ Αλεξίχακος ὁ ὃ Απόλλων 

Κωτεκρίθη 9νατοῖς ζωα ἔωμεν, 

5 ὡς ὁ Τήδαρός φησι. Πάντο δὲ Ὁν εῶν, κἩ τὸν Διομίω, ὃ κοιν 
τὰ κ Φίλων, καὶ Φίλοι τοῖς )εοῖς οἱ ἀγαθο καὶ τὸν )εοφιλῆ µή πι εὖ 
Φθάτ]ευ, ἡ εοφιλῆ 1) τὸν σώφρονα καὶ δίχοµον, ἀδιώατόν ζὸν. ᾿Αρά 
γε δίκης ἑτέρας οἴρδε δεῴ αι τὴς ἀναιροιδᾶ, πλὼ Τρόνοιαν, καὶ οὐχ 
ἱχφωὼ ἔχειυ, ὀπκόβωζις ἑαυτό ἡδονιὼ κο Ἱορὼν τοσαὐτίω, ὅση πάρεσι 
τοῖς ὅτω Ἀ]αχειμδῥοις «εὺς τὸ δαιµόιον ἡμῶν τὰ μὺ Ἐπικούρῳ κο 
Μητρόδωρος κοὶ Γολύανος καὶ ̓ Λθισύθυλος: ὀκδαρσημα κ) γῆδος ἧσω, 
ὧν τὰς πλείσες Ἱεραπόίων νοσομῦτας, Ἡ καιθρωῶν Ἀποννήσκοίᾳς διε- 
τέλεσε Λυκβργος δὲ ὑπὸ τῆς Πυθίας «φεοσαγοξόυ)εὶς, 

Ζ:ωὶ Φίλος ᾱ πῶσω ὀλύμπιαω δώμωτ᾽ ἔχασιν' 

Σωκράτης οἰόμῆμος αὗτὰ τὸ δαιµόνιον Ἀλ]4λέγεῶαι ὑπὸ «ὐμδρείας,, 

1103 

Χ 

Χα 

Ἐ.. 4. ὦλλ οτι μὶν χαείεδαι] Εοτίε, ὦλλο χαρίιδαι μὲν----, 
Ἐ. 6. Ζεὺς α]ηνὸν ἅρμα ἑλαύνων, κάτω] Ἰπίετροπεπάμπα ἀμχίπιας οχίτεπιϊ Ἠΐ ἆποριβ γοοῖοας ἁῑάχαπι Ἱπέτα ἴο-- 

-.. - κ πωιπκμκλ ωκώ ανα 

-. Φος ή” 4 - 

ες κα μκεα ολη φαν ινών 

- 

πηθΓο ἵταηπ{ιαίαπα, π]ηνὸν ὧεμα ἐλαύνω», ΙΠῖθΓ Πίνδαρος εἴ φησί. 

{επείυΓ; {εὰ Πιαρίε παίυτα Ῥεπεβοιπη εί ααχ]]ίατε, 
Ἱγα{οί εί Ἰαάετο ποῦ Πονίε, Ὑεγαπ πηαρηις ἴπ 
οαε]ο Ἱ]αρίίες, νο]ποτεπα οἶἴαπ ϱΗΓΓµΠΙ, ΡΓΙΠΙΦ 
ἀεοτίαπι εοποράἰζ οπιπία «ΟΠΙΡΟΠΕΠς Αίας Ρίο- 
εµΓβΏ5: τείφιοταπα Ώεοτυπι αἰῑας εβ 1,ατρίτου, 
Σ]μς Β]αηάις, αἷίας Μαΐογωιη Ώερι]ίος, εἴ Άροϊ- 
1ο, μέ αἰε Βἰπάατυς, 

]αά1εῖο Ποπαίπαπι ῬεπίσηΗηχας οεηίοίας, 

Οείεγιπι οπηπία {απε Έεοταπι, Γἱοσεπί { στο- 
ἀϊπιης, Ίζεπιαιιε αππῖσοταπῃ οοπιππαπία οπιηῖα, 6έ 
Ρδοπί Ὠϊς {απέ απιϊοῖ. Ίέαιε Πετῖ ποπ Ρροῖεβ, 
Ὀι]9 σατῖ. ααἱ {μπε μέ ΕΕἰῑσες πον Πηέ : εξ Ποπιο 

Ἐ. 4. Ἠ ΦεοφιλΏ] Ἱιεσεπάυπα ουπα Απιϊος. Χγ]. Εείῆς, ἡ μὴ Φεοφιλῦ. 
2 

ἔεπιρεταπς 2υέ Ἰαας ὨΏ[ς ποπ «ατας εῇε.πεφαῖέ.. 
Έπτροπε αἰαπι. πχετετί. ραεπαπα. ρυίεπιΙφ. εος αι 
Ῥτον ἱἀεωτίααι {ο]]απέ, εξ που {4έἱ5 Ίος {ρίο ραπίγί, 
αιοά {απέιπι Πδἱ νο]μρίαείς αἴηιε ϱαιΦΗ! αἀίπιαπε, 
απαπέμπι. ποὺῖς «οπεἰησί{ ος πιοάο εἴσα 1)εο 
αβεξς ὃ Απ νετο Ερίιτο-ααίάεπι Μειτοάοτις, 
Ροΐγαηιας, εί Αεζοζιιας- ρταΠάϊαπα {πετε ες 
ραιάίαπα, αμοζυπη Ρ]ετοίαιε: γε] αεστοίαητες οιι-- 
Γ2ηΏ5, γε] πιοτίαος ἀερ]οταμς, νΙίαπι εχερίε; ΤΥ- 
εαΓρις 2µίοπι α Ργνία Πς εοπιρε]]ατς, 

Οατε ]ου1, οαπέϊήαμε ἆοπιας αρα» αἰίας Οἶγπν- 
Ρις; 

εί βοοτοίες εχἠπιαης σεηίωπα {εουπῃ Ρία Ὦεῃε- 
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ὢ) Πίνδαρος αχούων ὑπσὺ τὸ Πανὸς ἀδεῶαί π µέλος ὧν αὐτὸς ἐποίησε, 
µετθίως ἔχοιρεν; Ἡ Ῥορμίων τὰς Διοσκόρες, Ἡ τὸν Ασιληπιὼν Σοφοκλῆς Ἡ 
ξενίζεω, αὐτὸς τε πειθόµΆμος, ὶ πό ἄλλων ὅπως ἐγόντων Ἀ]ὸὸ πὶιὼ 9υο-- 
μὐύίω «πκβάνειαν; ᾿Α δὲ Ἑρωσλῥης ἐφρόνει «ει αἴ εῶν, ἀξιόν ὕδιν 
αὐτοῖς ὀνόμασ αἱφμνημονόῦεν" Ὁ Οὗτοι ρρά Φιν, “οἱ πάντι μθῤ 

ἐς εἰδότες, πάντα, οἳ δινάμᾶροι Ὁεοὶ, οὕτω οι Φίλα είν, ὡς 9 τὸ 

ώ κος με, ποτε λήλω αὐτῆς. ήτε νυχτος οὔτε ἡμρας, ὅποι 

' ἂν ὁμῶμα, ὅτε ὅ, τ ἂν μέλλω. ως α]ουν' 19. δὲ τὸ σελεδέναι κο] 
ὃ, π ὁξ ἑκῴτου Ἀποσήσεται, σηµωίνεσ, «έμπωτες ἀγγελθς, Φήμας, 

«κο ὀνύπνια., κο οἰωνᾶς.᾽ 
κΥ. Καλὰ μδὸ ὤυ εἰκὸς )) κὁὶ . τὸ Φρόμῆρα ὦρα σύ. ον δ ο 

νεα] αἱ. «ἵ }εῶν τι αὐτὰ, μεγολίω ἡδονὼ ποιῖ, καὶ Φάβσος 

ἀμήρανο, 6 Φρόνια καὶ ποιρὼν, οἷον αὐτὺ οχιγελώσων τοῖς οἰγοιδοῖς. 

Οἱ δὲ ἄλλως έχοντες, τῆς ̓ μὸ Φτυχίας τὸ ὕθρον χωλύεσι, τοῖς δὲ δυσυ- 

χίαις Ἀποσρρφὼ σὔχ Ὑπολείπασν, Σλλ εἰς µίαν χα αφυγίω λιμθῤα, “1 
«σπεάτ]οντες χοκῶς, Ἱ' διάλυσι (ὁ τὼ ἀναιῷ ησίαν Ὑποολέπεσω. Ὥσσερ 

εἰ πο ὂν σσελάγει καὶ χειμῶνι Φοῤῥηύων, ο Ίικὰς λέγοι, µήτε τίὼ ναμῷ 
πνα ἔχει κυθερνητίω, μήτε τὰς Διοσκάρους αὐτὸς αἰφίξεῶς ἐπεχόμδωόν 
τε µαλάξοζας βίαιον πόντο, ὠκείαρ τε ανέμων ῥπώς «Φὐδὶν δὲ ὅμως Ὁ 

Ἑ. 6. ὅποι] Βὶς Β. Ψεπεί. 1. Ῥ. Ὑυ]ρο, ὅπη. 
Ο. 3. εἷον αὐτὴν] Ἰμεσεπάνπι οἷον αὐγήν: ΠΙΟΠΙΕΙΤΑ ]4πι α ῬΈτγαπο αὰ Ῥ]αι. πε, 1ο]. 1. ρ. 76. εἰ Ῥεϊῆς, 
Ο. 4. κωλύεσι] 1 εσεπάπτη κολοίεσν, 6ἳΠι Μεσ. Εεϊῆς, 

νο]επίεῖα Ίοαμῖ: εε Ῥ]πάατις αιάίεπς α Ῥαπε «2Γ- 
πῃεη ααοδάαπα «αηίατϊ α Τε «οπιροΠίἁπα, ππεάἰο- 
ετίίετ {απί ρανΗι} αι Ῥβογπιίο ὢρβοτες, {ειι- 
Ἱαρίαπι Ρορμος]ες Ἠο[ρίείο βιο εκοερίωπῃ 1ρῇ5 Ρεί- 
{αίαπι Ἠαδεπηίες, αἰηίαιε Ἰάεπι 4{εηοιεμείθις οἳ 
{αάῖαπι αρρατΙοπεπα } Ρεηίζεηείαπι γετο Ἠετίπο- 
βεπῖς -4ε Πϊί5 ρατ εβ νειδίς ἵρμις πεί. ἨΗὴ, 
μη ΗΕ, {1 εἰ [{μπί οπημία, 1 εἰ ῥ0/ωμέ οπωίῶν 
14 7Η40{ [μέ απεέζί, μέ ῥγοβίεγ ΜΥΤΗ ΦάΠ ῥΥο Ίπε 
δεγωπέ, ΠΗπΦΜαη ος Ἰάΐεαπι εφο ποξίς Ίεφιο {- 
{εγώ Φμαπιεµπφε γε αρσγεδἰαγ αμά αὔλγμς [η : 
μέφμε βγείτε ῥο/ίηι εκ [πρμίατγωση ΓΕΥΣΗ εος 
σα1ρέ [ςηήᾖεαμ{ 1 Ηεπα η πωποίς [1ἱ5, οὐιέπέδες, [07η 
πέ10 αἰσγ115. 

ΧΧΠΙ. Οοπ/ίεπίαπευπα αιἰάεπι εβ ρυ]εῦτα 
εΠε «ια α Ὠιί γεπῖωπε: {εά Ἠος ἱρίαπι εα [αρ- 
ρετῖ ει Ώεοδ, ππᾶρηαπι γο]αρταίεπι «οποίας, 
Πἀμοϊαπιαιε Ἱπππεπίαπι εἴ απίπιί εἰαίοπεπι ας 
ραιάίαπα νε]αεί αττίάεης Ὀοπί. Α ζει αβεξἒί, τε- 
ταπα {εοιπάαταπα Γιαν ΗΠπιαπα ααοά εἴῖ πιατί]απε, 
ἵη αάνετ[ῃς 4ο {ε αγετίαπί, ΠηΙΏΙ] Πδἱ [αοίαηε τε- 
Παιαί; {εά {οτέαπα ιγσεηίε, αά ἀϊΠο]μτίοπεπη εε 
{εηίας γαουίαίεπι ἵαπα ιαπ υπίουπη τεβασίαπι εί 
Ροτίυπα τα[ρἰοίμητ. Ῥετίπὰε ας Π εεπρείταίε ἵπ 
πηατί αρ]εαίαπι αἰῑααῖς οοπ{ο]αίωτια5 Πς ἀῑσαι : Δε- 
Φε Εμδεγλαίογεῖι βάδεί Παν» Εάν πεφμε ρα 5 (1ῇο- 
ες [ο [αβρεγυεπέ οὐιοἰίεπέ οι 1πάΥΙ5 Γπργμεπίΐςν 
εεἱεγε(ᾷμε υεπίογιοα ἠβείμε; πἰδἠ] {απιεν 1 εῇ, 



ο. ο τν σον 

κκ νο εις νὰ 

ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΖΗΝ ΕΣΤΙΝ ΗΔΕΩΣ κ.τ.λ.  ᾗἍλς 

5) δερὸν, λλ ὅσον Θὄδέπω καζωποθήσεῶς τὼ ναιῶ ὑπὸ τῆς Φαλάτ]ης, 

ἡ σιωτειδίσῶ αἱ ταχὺ «οεὸς πέτεας ὀκπεσοῦσαν. Οὗτος 9λϕ ὅθι ὁ 
Ἔπικβρείος λόφος ὂν νόσοις δεραῖς. καὶ πόνοις κ Ὁροάλλησν ο Ἐλπίζας 
ἔπ χρηςὺν ασὰ Ὀεὼν ὃν Φσεοίαν: τετύφωσα/’ τὸ » µαχόθλον κο 
όθερα ζτε ὀργαῖς. ἅτε λάβισι σμωέχετα. Βέλπόν π τὼν ὂν τῷ 
τς βῳ μ τὸν βίω. ο)πινοᾶς :- Φξιπάτησα! τὸ . λυ)ὲν αἀναιῷ ιτέ τὸ 

. δὲ ναι ητοῦ, 6ὐδὲν «οθὺς ἡμᾶς. Πῶς ὦω, ἄνθρωπε, Φαν με 

κο] να χελόύεις». Ὅτι, νὴ Δία, χειμαζομθύῳ τὸ νοέγιον ἐγγύς 

δρ ὁ γὸ πόνος ὁ νωρεάλλων σιωάψει λνάτῳ. Καΐτοι νεὼς μλὸ ὁκ- 
πεσὼν οιράτης 2]αλλείσης ἐλπίδος ὀχέταί νου, ὡς γῇ «θλσεξων τὸ, 

ρα. καὶ α{οηζόμΆμος: τῆς δὲ τότων Φιλοσοφίας. 

Ἔκθασις οὕπη Φασες ὡλὸς πολισιο θίραζε 

ο ἠνά, δλλ) «ὐθὺς Ἰφάνισαι καὶ δέσπαβταῃ, κο πφζραπόλωλε τὸ σω- 
ματο: ὧςε «ὑωρχαίρει τὸ πάνσυῤον τῶτο δόγμα κα. }εῖον αθαλαδάσων, 
ὅτι τῷ χαχῶς «ρότ]εν «πέεας ὼν αὐτῇ τὸ Ἀπολέῶαι καὶ ν άδαος 

καὶ μηδὲν κν ο 
κ. ᾿Αλλὰ 3, ἔφη απὺς ἐμὲ βλέψας, εὔηλές ὅοι αι τέτα λέγφν 

ἡμᾶς, οὐ με 4 ἀκηχούζας ἱχΦωώς αἱφλεγομλύη απεὸς τὸς ο ξιοιῶτως 

εί Ἐπμωύρου λόγον τᾶ Πλάτωνος «ξι ψυχῆς ῥᾳΐονος καὶ ἡδίες «σεὺς. 

Ἐ. 5. τετέφωσαι]. τετύφλωσαι Με». εἰ ]. Ὠανί{. αἆ Οἷς. Ναι. Ὦ. Ρ. 12ο. πα]]α, πιο φαἰᾶεπι γαάϊος, Ιάοποα τ-- 
Ποπο. 

Ἐ. το. ἡμᾶς, οὐ] Ιιεσεπάωπι ἡμᾶς, σοῦ οππα Απιιοί. Μελ. 

ῥαπηίαπι επἰπα παυζηη ΄πάΥε ἀοσ]ωήίεί, /βαέσα αά 
/ τοις εἶεξῖα εοπἰεγείµγ. Ταἰί εβ επίπι ρ]απο 
οΓατίο Ἑρίοισεοταπα ἵπ πιοτδίς αττοοῖδις εἰ ἆο- 
Ἰοσίδις Ιπσεπβδις: ὄρεγας αἰἱφιά δομί α 215 

εοτρας αρρ]ίεαέµγας εἰ επαϊαέυτιι.. Ἡοταπι ρΏῖς. 
ΙοίορΏῖα απἴπιο 

Ἐ, ροπίϊ οαπῖς πιί(παπα ἀἁαίατ εχ]ζμς παπά] :- 

οὗ ἔμαπα ῥιεἰαίονι ὃ απίηπο ος ἠηβαίο: δεαία επίγη ο 
{πήεγεέμς εκ/ογς παίηγα πέφμε Εγαβία εαβέατ, πέ- 
Φμε γα. Δ4εζως αἰἰφηίά ῥ0/) υἴέαπη οὐ]αμωη ἐπί ῥι- 
{ασ φμαηι ἴπ υἶία ἕ ἐπ εΥγογο ες: φθᾷ επ ᾱἷ[]ο]μ-- 
έπη ϱῇῇ, [2η[ε εαγεί : φμοά 2η εαγεί, Π1β1] αά που. 
Ώιοπιοάο Ἱίαφιε, πιὶ Ἠοπιο, εἶετε πιε Ίωδες, εί 
βαιάετεὸ «Φία ἑάμς {οηρεβαίε ]αδ]αίο ἐπωπίπεί 
παη]γασίωπα ἀοίο; επίπῃ οχεεί]επε ΠΟΥ Ιγάάοί. 
Αιαιὶ ε πανί αιϊάεπι εἱαρβις νεέοτ ἀπβραια, 
ευπι {ρε {ωππεῃ αἶῑαυα γεἰτωτ, (δωσααπα ἴδια 

{εἆ Παιίπι αο]έας εβ αο ἀμπροίις, δὲ «οτεροΓίθ 
Ἱηίετίζμπα αηίενετγεῖε:ς αἆεο αξ {άπππιο αβμοίαειΓ- 
βλιάϊο, {αριεη Ἠος εἰ ἀῑνίπαπι  ἀθοτείμπι αττῖ- 
Ρίεης, πηῄ{ετίατωπα Πδί Ππεπι ε[ε ἰπίετίτε, ρετάῖ, 
πΙμΙ] ες. 
ΧΧΙΝ. Ύεταπι επίπινετο, Ἠαο ἀϊσεης πιο αἆ-. 

{ριοίεδας, {αίααπα ε[ ἆε Ίος ἀῑΠετετε, ααἱ παρε 
(ο αμάϊνογίπιι {μβπειεηίετ ἀΠριϊαηίοπι οοπίτα 
εο5, ααἱ Ερίϊουσϊ, αααπα Β]αϊοη]ς, ταίῖοηε ἆε απίπια 
Ρυίαηί ηος αἆ πποτίεπα οὑευπάαπι {ας1]ΐοτςς α:αυῖ- 
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’ ε ο πο. ε ο ε ε 2 γανατον ἡμᾶς ποιῖν. Ὑπολαρὼν ὦω ὁ Ζ6ῤξπππος, Εἶτα ὁδ, ἔφη, ὁὃ 

ὀκενον ἀτελὴς ὁ λόγος ἔσαι, καὶ Φοδηθησόμεγα τὸ λόγιο «φθὺς ᾿Επί- 
χερον λέγοντες; ἤκιρα, ἔθίω ἐφὼ, καὶ 

ἕ--- δεῖ «αρ Ὁ δὴ καλόν ἐφιν ἀκᾶσαμ 

κ τον Ἐμπεδοκλέα. Πάλι ὦω ὁ Θέων ἡμῖν «Ὀδορικητέος οὐ 9λὸ 

αὐτὸν οἵμαι παρᾶναι τοῖς τότε λεχλεῖσιν Ἀλλὰ καὶ νέος δὴ, καὶ οὐ δέδιε 
μὴ λήΦης όὐφύνας ὑπύαγη τοῖς νέοις. η 

κε. Καὶ ὁ Θέων, ὥασερ ὀποιαφεὶς, ΑΝ εἰ δυκὲ ζεῦτα, ἔφη, ποιξν, 

οὐ µιµήσµάή σε, ὦ ᾿Αριεύδιμε σὺ μὴ 3 ἐφοδήθης τὰ πάτε λέγεῳ' 
ἐφὼ δὲ χβήσοµα/ τοῖς σο. ᾿Ορθῶς 9λύ µοι διαιρᾶν ἔδοξας εἰς τβία 
η τὰς ἀνθρώπες, τὸ τἴό ἀδίκων καὶ πονηρῶν δεύτερον Ἀ, τὸ Ἱ' πολλῶν 
κο ἰδιωτὴ " τρίτο 3, τὸ ν οὐχιεκῶν καὶ νουῦ ἐγόντων. Οἱ μὴν ὅω 
ἄδικοι χο πονηροὶ τὰς χο. ἆδου δίχας καὶ τιμωρίας δεδότες, χαὶ Φοού- 

ώ ο Χ Ν ων ο « / 2/ » «/ / 
μόροι χΦΧΒϱΥΜν, κο! 6. τῶτο μάλλον ἠσυχίαν ἄγοντες, Ἠδιον [ιώσοντωι 

καὶ ἁταρακπότερῳ. Οὐ γὸ Ἐπίκερος ἆλλῳ ποὶ τῆς ἀθικίας οἴεται δὲν 
ἀπείργεω Ἡ Φόκῳ χολάσω. Ωςε καὶ «πθσεμφοεητέον ὀκείνις τῆς 
δεσιδαιµονίας, κο κωητέον ἐπ᾽ αὐτὴς ἅμο, τὰ οξ ἐρανή καὶ γῆς δάμαἵα, 

καὶ Ἰάσµατα, χα) Φύοες, καὶ ἑυοίας, εἰ 

3- τὸ λόγιο] Ἐοτίςε, ταντολογεῖ. Ε. 
Ἐ. 5. δεῖ παρ ὃ δ] Απιϊοι, γι. Μεχ. ΡρτοδαὈ]Ηίετ δὲς γὰρ ὃ δεῖ---. 
Α΄ ϱ. καὴ ᾧδμ] Ἠοες απῖοε νεταπι τερο(α Ργο νυ]φαίο καθόλα. ἸΜοπιεταηέ Ίσα Μεα. εἰ Ἑεἴῆς, 

5. χάσµατα] Ἐοτίε, φάσματα. 

οτεῖαιε τεᾷάΙ. Έτρο, Ἱπαιῖς, [εγπιοπεπι εχεῖ- 
Ρίεης Ζευχίρρυς, ης Ρρτορίε Ί]]απι ἱππρεγίεέτα 
ετίτ ἁπριιλίῖο, εί Ρἱ5 Ιάεπι ἀίσετε ππείἁεππυ5, «Οη- 
τα Ἐρίουταπη {ο]ίςει ἁΠριίαηίες ὃ ΜΠπίπιε νετο, 
παιαπη ερο; Πτα {εευπάμπι Ἐπιρεάος]!ς {εητεη- 
εἶαπι, 

Ώυα [απί ρυ]έμτα, Ἱξεταπα αέαιε Ἱεσυτα εβ αμᾶῖσε 
πιεοεβςε, 

Ίωσιε τυτίαπ ποὺῖς Γπεοπ ε[ εχπογίαπάμ, 
αμεπι εί ἱπίεγ[αϊΠε Π] ἁριεαειοπῖ ρωίο, εἰ αἆο-- 
]είοεπδ οπι Πΐς, ποἩ πιεί πε αἀο]είεεηίες εἰ οὔ- 
Ἠνιοπίς ἀϊσαπι {οτῖδαπε. 
ΧΧΥ. Τιπι Τ]εοη αιαί νί αἁπξτας, ϱἱ ν]άε- 

έως, ἱπαυῖς, Πς ασεπάωπα, ποπ ἱππίζαδοι {ε, Ατίβο- 

ἀεπιε. Τα επίπι γετῖέας 65 Ἠα]ας {ΕΓΙΠΟΠΕΠΙ 
μ{αχρατε” εβο αμίεπι ἴμο υίατ. Ὑϊάετῖς επίπι 
απὶμί τεότε Ποπιίπες ἵπ ττία ἀῑνίπῆε 6επετα ; ἵη- 
Παβοτυπι παπα εἲ πια]οταπ], {εευπάμπα νυ]ςί εί 
Ῥιεδείογωπι, «Εεγίμπι Ῥοποταπι εὲ ρτιάεπέαπι, 
Ώςε 5 ἱπ]αβ εξ πιαὶῖ {Παρρ]ίςῖα αραιά Ιπέετος ροβ- 
ηαίαμε ἆαπα εππεηε, εΆγαππαµς ππεία α βασιεῖίς {εία 
«οἩ]ρεηέ ας Ε{λοϊ]α αμείομηέ, {αγίας ν]γεπί, ας 
πηίημς. ἁφδαπε εωτραταπι. Ίεαιε επίπι Ερίει- 
τας α]ία το εχἨππαί αὉ Ἱπ]ωίεία ατοεπἀος Ἠοπῃί- 
ηες, αωλπι {αρρ]ίοΙ ππεία. Έπρο Ἠϊ6 ΤΟ ΡΓο- 
Ρἰπαπάα εβ {αροιήεο, οοπεϊαηάαφιε αἀγειίαπα 
«ος οπιηία ΕΕΓΓΟΓΗΠΙ 6ΕΠεΓα, οἝµα; «ρε]ο εί ἵειγα 
{αρρεάίαηέας, Γρεᾶιτααιε, εξ ππείυς, εί {ριείο- 
ηεδ; Ποιϊάεπα Ἠί5 Ρετεμ]ῇ, Ἠοπεβίμς νίνεπί ατ- 

μέλλεσαν ὀκπλαπύτες σὺ 

11οά 
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πώτων, οἰπιεριέεερον ἔχειν καὶ Οεαότερο. Λυστελᾶ }ὸ αὐτοῖς τὸ μετὸ 
τὸν 9οίνατον Φοδημῤοις μὴ αἀδικεν, ἢ ἀθικοῦσν, «σφαλὼς ἐν τῷ βίῳ 

/ λ ο / 
Ἀ]ό γε καὶ «Ὀθιφόσως. 

κσ’. Τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ ἄνευ Φόοι «δι 'Ἡν ἐν ὥδου ἡ «δι τὸ 
μυθῶδες τῖς ἀϊιότητοο ἐλπὶς, κο ὁ 'όθοο τῇ ), «άντων ἐρώτων 

«πρεσαύτωτος ὢν καὶ µέσος, ἡδωῆς ὑωροάλλει καὶ Ὑλυχυθδυμίας τὸ 
σαιδικὸν ὀκᾶνο δξο. Η, καὶ τέκνα καὶ γυναῖχας κο Φίλης Ἀποσάλ- 
λόντες, εἶναί που μᾶλλον ἔλέλεσι κοὶ Ἀ]αμλῤεν χοχοπα θοωῦτες, ἢ παν- 

/ ᾿ ω λ / λ / λ ο εο/ λ 
τάπασν «ξηρ]ὼ-αι καὶ δεφλαρλαι καὶ γεγωθναι το μην ἡδεως δὲ ο 

ὀνομάτων τῇ μεθισάῶα τὸν Φγήσκοντα καὶ μεταλλάτ]ωυ, καὶ ὅσα δηλοῖ 

μεπαρολὴν « ὄντα τῆς ψΨυχῖς, οὐ Φθορὼν, τὸν 3ονατον, ἀκροῶνται, καὶ 

λέγουσιν οὕτως, 

λ 

Χθ) 

Αὐταρ εγὼ κακεῖθι Φίλὰ µεµνήσομ ἑταίρυ" 

/ νε Φ Ν ΄ .» »” , 

Τι σοι προς Έκτορ, η ο ειπω σόσημ ; 

Ἔκ οὲ τήτ αδατροπῆς Ἄρορόρη, κο] ὅπλα κοὶ σκόύη καὶ ἱμάπα σιυ- 

9η τοῖς τεθνηχόσι, καὶ ὡς ὁ Μύως τὰ Γλαύκω 

Κρητικοὺς 

Αὐλᾶς «9ανάσης κώλα ποικίλης νεθρᾶ 

Ἑ. ϱ. ἡ σιρὶ τὸ μ.] ἡ σαρα τὸ µ. Ἐεϊῆς, 
.2, ἡδονῆς----γλυκυθυµήας] Ἠοσίε, ἡδονη----γλυκυνυµία. 

6.4. Ἡ] Ἱτα (οτ1ρβ ρτο να]σαίο Ἰ. Νατ. 1εξι. Ε. ]αηποί. Απο. οὗ. 
Ὁ. {. κακοπανοῦντες) 1 εσεπάΏπι, κακοπωνοῦντας. 

«ὐε ρ]αεί]άως, Μαρς «ιἱρρε ἵπ τεπι 1ρίοταπα 
ε{ἒ, αἱ πιεία εογαπα αμσξ πιογίεπι {απέ οοπ{οευτι- 
τα, ΠΡΙ α βασ]εῖῖς (εππρετεπί, «απ, {αεἰποτίρις 
πια]! ρετρείτα((ς, ν]ίλπι ἵπ ππεία ας ρεγίςι]ς έΓα- 
ἆασαης, 

ΧΧΥΙ. Ὑμ]ρο αμέεπι Ἠοππίπαπι, ααοά πηθέα 
εοΓαπ νασαί αυµα αριά Ιπίετος εΠε ρετΒίδεπευς, 
{αῦυ]1 αἁ]αηέϊτα {εππρίεεγηϊθλεῖ [ρες, ας γἰνεηαϊ 
ἀε[άεπίαπι, αῑιο πα]]ας α{ξ απιοτ νεεω(ξίος αιξ Π]α- 
Ίος, νο]ωρίαίε αια[άαπι εἰ ἀε]εξλιίοπες Πδ]]- 
εἷε, ρετί]επιαιε Ἠξαπι πιείωπι εχἰπε. Ίαφιε 
υδ{ Ἠδετος, πΧοΓες, Απιίσο5 απα{ετιης, ε[ε α]ῖςιι- 
Ὦ] «ος εί ἀωίατε εἴῖαπη ἵπ πιἰ{ετία ππα]υηε, αμαπι 
οπιπίπο ρεγηΠε εἰ αἆ πΙπί]απι τεάαέτι γὶάοτί, Π- 

σοι... Υ. 

ἆεπῃ ετρο Ἰϊνεπῖες ἀιάϊυηε λα νοεαδυ]α, αἀίρας 
εαπι αι ποτ ποίαπίες, ”ΗΡΥάΑΥΕ αι οὐ ΗΕ 

ἀῑσίπιας, αυί Ύας αἰἷα πιοτίεΠι ΠΟΠ Ππίεγίξαπη, {εά 
πημ{αίίοΡεΠα αηίπια εγεπἰεηῖεπι Πρηϊβσαπε: εἰ ᾗς 
ΙΡ Ἰοαυυπέασς 

1ΗΠ1ο τωτίᾳς εἴο σατὶ ΠΊΕΠΙΟΣ Τρία {οἆα]1» : 
εί, 

Ουίά Ηεξτοτί ἔα πιποῖαΒ ρες πηε, ἴπο 
γε απῖά {επῖ πιατί(ο ὃ 

Ἠίπς α4εο αὈεγταξίοπε α νετο {αδα, αΓπια, ἱπβτιι-- 
πιεηῖα, νεβείαιε ΠποΓΕιΙ5 ΓΕ οηιεπεῖας μ{{α(ας, εί 
ᾱς ἸΜΐπος (ααιςο 

ἠΜεπιρτα Πιπηα]α νατία ἀεβιπότα Ότοίϊσας 
Τιριας 

ΧΧ 
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σιωαπΊουτες, ἥδιον ἔχησ. Κάν πι δόζωσν αἰτᾶν κοὶ πσοεῖν ὀκείες, 
Χαΐρουσιν οπιδιδόντες ὥασερ ὁ Περίανδρος τῇ γιωαμὰ τὸν κόσμον ὡς 
δεομΆμη ὁ ῥηοιῦ λεγούση συγκατέχφνσν. Οἱ ὃ Αἰακοὶ καὶ ̓Ασιάλαφοι 
καὶ ̓ Αχέροντες οὐ πώνυ ααταρώτ]εσι, οἷς γε καὶ χοροὺς καὶ ὀέατρα καὶ 
μᾶσαν ἠδυμένοις παντοδαπὴν ομδύη δεδώκασν. ᾿Αλλ ἀκξνο τᾶ 9οι- 

γατα τὸ πρόσωπον, ὧς «φοσερὸν καὶ σκυθρωπὺν καὶ σιοτειὸν ὥπαντες σο- 
δειμαίνεσι, τὸ τῆς αναιῷ ησίας καὶ λήΦης καὶ ἀγνοίας, }) «πεὺς τὸ ᾿Από- 

λῶλε, καὶ τὸ Ανήρηταμ κοὶ τὸ Οὐκ ἔπ, τερόοσοντα/ καὶ δυσανοααγετᾶσι 

τότων λεγομλύων, τὸ, 

Ἐπιζακήσεται βα9υδενδρω ἐν χθονὸ 
Συµποσίων τε κα) λυρᾶν ἄμοιρος, 
Ἴωχας τε παντερπέος αὐλῶν" 

Ν 

ΧΗ, 
Άνδρος ο) ὧνυχὴ φάλι ἐλθεῖν, οὔτε λεϊση, 
Ου9 ἐλετὴ, επεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἔρκος ὀδόντων. 

κζ. Ἡ, κὶ σεοσεπισφατ]ησν οἱ ζωτὶ λέγουτες,  ἅπαξ ἄνθρωποι 
« φεγόναμΏμ, ὃὶς δὲ οὐχ. ἔι νέῶ-αι, δεῖ δὲ Ὑ. αἰώνα μηκχέτ᾽ [ένα Κα 
νεα λ ε λ ω Ν ω Ν λ / ; 
2ὸ τὸ παρον ως µικρο, μΛλλον δὲ μηδοποιὼ, ὍὌρος τὸ συµπαντα απ- Ἐ 

Ὦ. το. ἠδομένοις σαντοδαπὴν γενομένη] Αοπῖε εἳ ρτοραβ]]ίετ οοττὶρ]{ Με”. ἡδυνῖς «αντοδαπῆς γέµεσα». 

Ἐ. 1. τὸ φρόσωπον] Ἑ.. τὸ ᾳσρῶτον. Ἐοτίε τεξβαβ. 

Ἐ. ττ. Ἡ] Βὶς {ογρεπάστα ἁαχι. Όπιπες Ποσί ἤ. 

Ἐ. 12. ἰέναι] Τεσεπάαπι, εἶναι. 

Ἐ. 1, αρὸς τὸ σύµπαντα ὤ. ἀναπόλαυγα] Πιεσεπάωπι, «σβὸς τὸν σύµπαντα αἰῶνα, ἀναπόλαντο:----. 

{αχΏ {ερε]ιεηίες ααμίοτε {απέ αηϊπιο. Ἐν {1 απἷἆ 
πιοτίεης ρείᾳε αυε ἀε[άετατε γἱάεαίωτ, 1 ττ- 
Ῥαμπε: τε Ῥετίαπάες οπαίαπα πιμ]ερτεπι υπα 
ουπι µχοζε, Γορληίε εί αἶσετε {ε ἀῑοεπίε, εγεπιᾶ- 
νπ. Ααςϊ αυίεπι, Α/{σα]αρΗ!ῖ, εί Αεπετοηίες πο 
αἁπιοάμπῃ Ρετίυτραπέ: αμίοις 1 εί «Ποἵοβ, εί (ἶε- 
αιτα, ει Μιςαπα αυα {ε οὐ]εέχατεπί οπηΏῖ6 6εῃε- 
τὶς οὑτι]εγαηπί. Έλπι γετο πιοτῖς Γαεῖεπι ί {ε:- 
τθῖ]επα, {είτίςαπα, τεπεβγϊςοίαπι οπιΏες Γείογπηί-- 
ἆαπε, ας: {επίαιπα ργϊγαοπε οπιπίαπα, οὐ]νίοηςε, 
εί Ιρποταίοηπε ἀείοπρίεατς {ατραπέατµε επι 
πποτίυαπῃ αιάτωπέ ρετήΠε, {αῬ]αίωπι ε[ε, ποπ ]9Π1 
εΠε αππρ]α5; εί απίπιο αρτο ἴλ]ες αἀπιίζεμηί νο- 
(εδ, 

Τη {ε]]ατε οοπβία ατροτίιοας 
Οοπιραίτείοεί Εῖς, Ίγτα;, 
Έτ οοπν]νίοταπι εχ{οτς, 
Οπιπίσεπίααε Εδίαταπι 
ΒΙΑΥΙΗΠΙ {οη]{μ8 : 

Ιίεπη, 
ΑΕ Ποπαϊπῖ ροβ ποτίεπα οδ]ίαπη τεραταΡδ]]] ατίε 
Ίοῦ α]]α εβ απίπιας {εππε] εχρῖταία» αὓ οτε. 

ΧΧΥΤ. Τίαφαε βιπετῖθι5 αμα πογπι αἀάμπε 
{απις, αἱ Πτα ἁῑομης, δεπιε] πα [πι βοπαέπες 5 
δὲ πα[οί ποη ααΐέμγ; ῥΟΥΥΟ βεΥ ἠοίαηι «ἰεγπιζαέεηα 
ποα ε[ οβογ{ε. Ἠί επίπι νίεπι ρτα/{εηίεπα ας 
εχίριαπι, πιο πέ ρτο πηἰλί]ο, {4 ουσ αεετηϊίαϊς 
εοπιρατείως; ἀεριίαηίςς, οοπέεπιπιΠέ, Ιίααμς εχἰ- 

μμ πμ κα... 
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µήσωτες ἀναπόλαυσο, «αδίενται, καὶ ὀλιγωροῦσν δρετῆς καὶ «φβάξεως, 

οἷον οἶξα Φυμοιῦτες, «καὶ χοταφρονοικῶτες ἑωωτὴ ὡς ἐφημέρων κοὶ αἶθε- 
θαΐων καὶ «πξὸς Φὔδὶν αξιόλογο γεγονότων. Τὸ 3ὸ - ἀναίῷητον καὶ 
ο λυδὲν καὶ μηδὲν 29) «σθὺς ἡμᾶς τὸ ἀναιῶητοιῶ,) σὐκ ἀναιᾶ τὸ τὸ 
9ομοίτη δέος, δλλ' ὥσσερ Ὑποόδειξω αυτο «ςβστίφησιν) αὐτὸ ὴ τῶτό ὄδηυ 

ὃ δέδυικο ἡ Φύσε, 

᾽Αλλ᾽ ὑμεῖς μὸρ πάντες ὕδωρ κα) γατα γένοιο)ε" 

πὼ εἰς τὸ μὴ Φρονοιῦ μηδὲ αἰώανόμῆμον Ἀ]άλυσν τῆς Ψυχῆς' ἱὼ 
Ἐπίκερος εἰς κενὸν κο ἀτομες λ]ασσορὼν ποιῶν, ἔτι μᾶλλον ὀκχόπ]ει 
τἰὼ ἐλπίδι τῆς αφδοιρσίας' δὲ ἱὼ ὀλίου δέω λέγευ «ανα εἰ) κο 

πάσως «οολδύμες τὰ Κεροέῳ Ἀ[αδωώκνεῶ αι, κο «φορᾶν εἰς τὸν ἀτεητον, 
ὅπως ὂν τὰ ) µόνον α[αμδῥωσ, μηδὲ ἀναφεώα. Καΐτι οὔτε όν, 
ὥασερ ἔφίω, οὐ πώνυ πολλοὶ δεδίασι, µητέρων ὄντα χοὶ τιτῶν δόγµαίᾳ, 

καὶ λόγως µυβώδει; οἱ ὃ κὶ δεδότες, τελεπίο πνας αὖ πάλιν κοὶ καὶγ-- 

αρμοὺς οἴονται [βοη)εῶ, οἷς ἀ γνισέμΏρμοι αφτελᾶν ὂν ὥδου παίζοντες καὶ 
χοβόύοντες ἐν τοῖς αὐγίὼ καὶ ονεῦμα, καθαρὸν κ Φφυγίον ἔχεσν. Ἡ ὃ 
τῷ ζην σέρησις ὀνοχλᾶ κ) νέες κ) γέρονία: 

Δυσέρωτες γὰρ Φαυόμε᾽ ὄντες 

Α.. τὸ γὰς -λιθὺ] Ἱαπεπᾶωπι, Τὸ γὰρ ἀναιδητιῖ, τὸ λιθ. Μοπηΐε εἰ Κείβ., Ροᾷ ΟαἱαΚοτιπι αἆ Μ. Απ. 
ο ο νώ τω, οοτε]ραίας δηγόµατα. 
Β. 4. ἐν τοῖς----ἔχησιν] φθόγ[ον Ἐεἰῆκ, πιπίαί ἵη φέγ[ος: {εὰ πεο Που {48ΐ8 ουπι αὐγὺν, που γυ]σαίαπι ουΠ1 γαζῖοπα 

{επῖεπίῖα; οοηγεηῖτ, Ἐοτίε Ἱερεπάμπῃ, ἐν τόποι; γῶν καὶ πγεῦμα καναρὸν καὶ φέγ[ος ἔχησω. 

δυπί, πξ ε4 ποῦ {τιαπέως, περ]ριπίαιε γἱγεμίοπα 
ει αξίοηῃες, οο]]αρῇς απὶπιΐς {εΙρίος {ρεγπεπίες ιέ 
αἆ υπῖμς ἀῑςῖ γΙταπι παίο». Ιπ[χαῦι]ες., εί αἆ πιι]]απα 
τεπη {αϊοφ πιεπποταβ]]επι. ΊΝαπι ἆἷ[]ο]ωέωση εαγεγε 
/επ[ης {επί εαγεης πΗ] αἱ πος ῥΕΓΗΠΕΓΕ, ΠΟΠ ΓοἰΗΕ 
πιοζεῖφ ππεταπῃ, {εά αωλίι ἀεπιοπίϊτατίοπεπα εἶας 
Αά]αΙε, Ἠος επίπι ]]μά Πρίαπι ε[, 2 4μο τν 
παίΓα ππεεμῖες 

Βεὰ νο ἵπ {ετταπῃ ομπδ! τεάεα[ῖς, αη απ] Νο: 

ηἰπαίταπι αῦ απίππα ἀἰβραίίοπε 1211, αυα; εἶ Ιη(ε]- 
Ἰεέξαπα εί {εηίαπι αιΐεταί: αμαπι Ερίουγας ἁῑί- 
ΡειΠοπεπα ἵπ νασῦυπῃ εξ αἴοππο {αείεῃς, {αΠῖο 
παρίς Ίρεπι ρετρειμί(ας εχίοϊπάϊε: οὗ αιαπι 

ἴρεπι, ρατιπι αεί αιἶΏ ἀΐοετε αι{1πα, ΟΠΏΠες αἱ γ]- 
μίαιε {εχις Ποπιίπες ρᾳταίος εῃε αἀνετίας (ετίνε-- 
ταπῃ πιογἀεπάο ΟΕεΓίὰΓ6, εξ ἵπ ἁο]απι Γαπαϊάυπι 
44Η21η «ΟΠΡΕΙΕΤΕ, 64 Ἱερε Ἡί ε[ῖε ἀείατ, ηεαις 
Ρτογίας αοϊεαπεωτ. Έτ νετο ας, ιί ἀῑχί, ΠΟΠ 
αἀπιοάυπι πα] πιεεαμηέ, Ιπαίταπα εί πυίτγίοπι 
ορίπίοπες, 2ο [αὈμ]οία εοππχεηία : εξ τατίαπῃ αἱ 
Ππιεηί, αια{άαπι ΙπὶΠαίίοηες εἴ εχρίαἴίοπες Ρι- 
ἔαπε ορίε]ατί, αίδα ριγσαιί ρεγπιαπεαηί αριιά 
ἸΜαηπες Ἰμάο οἰοτείίαιε ἀεάιί ΙΠ Ἰοεί ργαάιτίς 
Ίωσε, Ριτο {ρίτίεα, {ρ]επάοτε. Ἡ Πα αμίειη ρί- 
νατίο Ίανεπες {επείαυε ρετίτοαί. 

Ν{πιας {οἆ πο αππος Ἠν]α5 Ἠαῦεί 

χΧ χΧ ἆ4 



σιωώο τα ας 

Τεδὲ, ὃτι τόδε σίλδει κατὸ γά0, : 

ὡς Ἐὐριπίδης Φφιόν Φὐδὲ ῥᾳδίως Φὐδὲ ἀλύπως οἰχούομὴμ, 
Δ ” Ὁ Νο ο, 
Ὡς ἄρα εἰπόνπε µιν τηλαυγὲς ἁμ[ορόσιον 
Ἐλασιππεᾶ σρὸς τόπον ἀπέλιπεν ἁμέρα». 
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κη. Διὸ τῇ δύξη τῆς αθονασίως στωανωιροῦσι τὸς ἡδίεις ἐλπίδας ο 
καὶ µεγίσας τό πολλῶν. Τί δἵτω τν αγαδὼν οἰόμεδα καὶ βεθιωχότων | 

ὁσίως κὶ διχφίως, χοχὸν μὸ λεν ὀκἒ, τὸ ὃ χφλλίσα καὶ Φόταζω «ῳθοσ- 
δυχῶσ Πεώτον Ὦ γὸ ἀθληταὶ έφανον σὅκ αφωνιζόμημοι λαμθάνεση, 
λλὰ αωνισόμομοι καὶ νικήσαντες ὅτως ἠγούμβροι τοῖς ἀγαβθοῖς τὸ νικη- 
τήρκα τὸ βία μῖ) τὸν βίο ὑπάρχειυ, αυμάσιον οἷον Φρονᾶσι τῇ ρετῆ, 
«αθὸς ὀκείνας τὰς ἐλπίδας ὂν αις ὅσι, κ) τὰς νιῷ ὑορίζονα, ὑπὸ πλάτη 

καὶ δωάμεως, καὶ κοταγελώνᾶ: ανοήτωο τν κρεπ]όνων, οβιδεν αἰδίαν 
δίκίω πνονᾶ:. Έπειτα τῇ αἰληλείας καὶ Ἴξας τᾷ ὄντος Θδδεὶς ὀνζῦδα Ὁ 
Ὁδ ἐρώντων ὀνέπλησεν ἑαυτὸν ἱχφωῶς, οἷον δὲ ὁμίχλης, ἢ νέφες τὸ σω- 

µατος, ὑγρῷ καὶ ερατ]ομόῳ τὸ λογισυ χρώμβμος, 22) ὄρνιθος δίχίω 
ἄνω βλέποντες, ὡς ὀκπ]ησόμθμοι τὰ σώματος εἰς μέγα τι καὶ λαμπρὺν, 
Φὐσαλῆ κο ἐλαφρὼν ποιῦσι τὰὺ Ψυχἰὼ Ἀπὸ ἂἴό ονητῖο, τῷ «Φιλοσοφᾶν 
µελέτη χρώμομοι τὸ Ἀποθνήσν. Οὕτω µθα πι }ὶ τέλεον ὄντως ογαθον 

Β. 1Ο. «σρὸς τόπον] Ἐοτίς, αγόσωπο», ἡ 
Ο. 2. σσολλὼν----βεειωκότων] Οοτπϊσεπάαπη νΙάείας, σολλὼν' εἶ δὺ σερ των ὤγανὼν ἔννάδε καὶ βεσιωκότων. 

Ο. 4. ἀγωνιζόμενοι λαμθώνεσι] δὶο τεξῖε οοττίσαπί Απιϊοί. Ἁγ]. Με. Ὑπ]ρο, ὠγωνιζόμενοι οὐ λαμθάνεσι». 

Ῥυρτα ἵεττα; αποὰ {οἷα {α]σεί : 

π{ αἲε Ἐωτίριάες: ἴἴαηυε ποῦ {αεῖ]ε ααί οἶέτα πιο- 
Ἱείίαπι Ηελα:ς ααάϊπιις 

18Ἠμεο επι Ἰοᾳπεπίεπα, Παοϊάυπα Ί]άσας 
Ρο]15 ρεγεπηῖς εχαξὶο Πα αΙ{ ἀῑε, 

ΧΧΥΤΠΙ. Ττ Ἐρίοιτεοταπα Γαο οπῃ ΙπΙΠΙΟΓ- 
θαἨτας ορίηίοπε Ἱάουπά ήπιας ΡΙετογππιε Ἠο- 
ππίηαπα εί πιαχίπηας {ρες {ο]Ιτ. Βἰαμίάεπι ειπα 
νὶκοτῖητ Ρίε εί ]τε, πμ] ροβ πιοτίεπι πια], [εά 
Όοπα ρι]επεττίπια εε ἀῑνιπαππια ΠΡί ρο]Πεεπίιτ. 
Ῥτίπιο οπιπίω!α, Ποιε αλ]είπε ποπ ΠΙΠ ρεταξο 
εετίρπιῖπε εξ ρατία γἱξτοτῖα «οτοπαπέυσ» Πς Ι]ϊ 
νιέχοτία: ν]γεπάο Ἱπιρείταια Ρτπεπηῖα Ῥοπίς Ρροίξ 
γίζαπα ἁατῖ ]αάιςληίες, πεῖταπι ἀῑέτα εβ αααηίωπα 

Ώα]ας {ρεί σταίᾳ ΠΌϊ ἆε γΙτιαίε ρ]αιάαπέ; εα]αφ 
εἴῖαπα {ρεῖ Ίσο ε{ῖ ρατς, πί α]ᾳιασπάο γ]άεαηΐῖ εο5 
ου πιηςο Ρτορίεγ ορες οἵ ροίεπεῖαπι Ιπίο]εηίες 
ίε ας Ἱπιροίεπίες΄ σεταηῖέ, πιε]οτείαιε Βω]τε ἆε- 
{ρίοίαπε, ἀίρηας ραπας Ίπετε. ΤὨεϊπάε πεπιο ΙΠ-- 
α παπι εοταπα αιά νετῖαεῖς Ιπάασατιοπί ας «οΠίεπῃ- 
Ρ]α(ιοπῖ ἔαετε ἀεάῖει, ειρἰἀϊαίεπι [παπι ἵπ ας 
γΙτα εχρ]ενῖε, ΡρεΓ οτρις ἕππαυαπι «α]ρίπεπι ααε 
πυῦεπα Ἠαπιίἁάα ας ρετειτναία υίας ταίοπε: {εὰ 
ανῖς Ἱπίατ [ατίαπι {ρεᾶαπε, πέροίε εγο]ατητί Ἆος 
εΧ «οἴροτε ἵπ πιασηαπι αἱαιεπι {ρ]επάιάμπιαιε 
Ίοευπα, απΙππαππαμε α τεὺας ολάμείς Πδεαίαπι, 
{αεῖ]επι εχρεάϊέµππαιε τεάἁμηε, ρΕΙ]οίορβία υίεῃ-- 
τες ΡΓο ππογεῖς πιεἀιίαείοηπε. Αάεο ἵπρεπ5 α]φιιοά 
ει νοτε ρει[εόαπα Βοπιπι εχἠΙπιαμί ε[ε πποί- 
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ἡφοῦμαι τὼ τελόυτὺ, ὡς ον ἆληΦῆ βιωσομθίω ἐκᾶ πὼ Ψυχίω, 
χ ὕπαρ νωῦ ζῶσον, δλλ) ὀνεροασν ὅμοια “πιάφουσων. Ἐἰ πούιω ἡἠδὺ 

ε πανταγό)εν ἡ Φίλε µνήµη τεβνηκότο, ὥασερ Ἐπίκερος εἶπε, καὶ ἴδη 
νου σάεεσπν, ἡλίκης ἑαωτὴς παρῷο Ἀποδεροῦσω, φάσμα καὶ είδωλα 
τε» γηχότων ἑταίρων οἰόμῆμοι δέχεται καὶ «ηρόύει, οἷς οὔτε νοῦς ὕση, 
οὔτε αἰῶησις, αὐτοῖς δὲ σαυέσεῶ-αι πάλι ἀλιθῶς, κο] τὸν Φίλον πία- 
τέρα κοὶ πλὼ Φίλίω μητέρα, κα] που γιωαῖκα χρισίὼ ὀψεῶαι μὴ 
«οθοσδυκῶντες, μηδὲ ἔχοτες ἐλπίδα, τῆς ὁμιλίας ὀπείνης καὶ Φιλοφρο- 

σιύης, ἰὼ ἔχησι οἱ τὸ αὐτὰ Τυαφόρα καὶ Πλάτωνι κοὶ Ὁμήεῳ «ξὶ 
ἠυχῆς δυξάζοντες, Ω, δὲ ὅμοιόν ὅδιν αὐτχ τὸ πάθος, Ὅμηρος ὧπο- 

5 δεδίλωκεν, εἴδωλον τῇ Αὐνεία Χοτααλὼν εἰς μέσον τοῖς΄ µαχομµᾖῤοις, ὡς 
τεΦνηχότος, εἶτω, ὕκερον αὐτὸν ἐκξῖνον ἀναδείξας 

ζωὸν κοὺ δρτεμέαω ποροσίόντα, 
Κα) µῥρος εα)λὸν έχοντα, 

ποῖς Φίλοις' 
------- οἱ ὃ εχάρησαν, 

Ἆ 3 / ε 9 ο λ ε ον ρν 

Φιῶ, καὶ τὸ εἴδωλον έμημοι σαρέχον ἑαυτο. Οὐκοιώ καὶ ἡμᾶς, τὸ 

λόγε δεικνύοντοο ὡς ὕδὰν ὀντυχέν ἀληδώς τοῖς τεθγεῶσν, κ) τῷ Φιλᾶντ 
ο ον Ε) 3 ' ου ε λ ν 

τὸ Φρονοιῶτος από καὶ Φιλομῦτος ἄψαῶ-αι καὶ συγενέῶαι μὴ διυα- 

7. ἡγοῦμαι] Τιεσεπάντα, ἡγοῦνται, «ππ1 Αππϊος. Χγ]. Με]. 
8. νῦν] Λάάϊῑαπι εχ Ψεπεί, 1. 2. 

«1. 9έμενοι παρέοκον ἑαυτόν] Τ,εσεπάπη οπη Απιϊος. αἱ Με. µεδέµενοι «περιέοχον αὐτόν. 
.Φ-: συγ[ωέδαι μὴ δυναµένως] Ῥοτίε, συγ/ενέδαε, χαΐρειν ἑῶμεν τὼς ἐννοεῖ τὸ συγ/ενέολαι μὴ δυναµένως. 

ἴεπι, αιοά αἳ εα νεΓαπα γἱέαπι Πέ αἀαρέιτις απ]- 
πας, αυ Ὠϊο ποῃη τεὺις 1ρῄς, {εἆ «Πα µαΙΙ {οπι- 
115 τετωπα αββεῖτατ. Ὠιοά { αγιέοί πεππογίά εῇ}, 
αιιοά εἰ γο]υῖς Ἐρίουτις, οί Ίαπι ἱρίαπα Ἱπίε]]1ρί 
Ροτε{ῖ, κπάἰφιαφιε μευπάα: Φδηίο {εἰρίον ραιι- 

ο ἀῑο {ρο]ίαπε, {πασίπες οἱ υἱ[α ΙΟΥΠΜΟΥΗΗ [εἱογμήη 
ορίπαηίες {6 αεεεβίηγος ἐὲ υεπάέµγος, 1ΠεΠΙής [2η/ΓΗ/- 
σε ἱπαμία: ουπι Τρ ααἴεπι ττ{απλ {6 γετε βΙ{ιι- 
Τ05, «ΆΤΗΠΙΦΙΙΕ ραίτεπη, «ΆΓΑΠΙ πηαίτεΠα, 6ξ ΙΧΟΓΕΠΙ 
Αλομδί Ρτοδαπι νίατο {ο πο {ρεγαηῖς, ηεφιιε 
4ΠΙΠΙΟ ρταοἱρίεηίες οοπ{ιείμάίπεπα ἵχαπι ε{ Εαπιῖ- 
Πατίῶτεπα, 4 μαπι εχ[ρεξϊαηε αμί ἆς απίπιο Ἰάεπι 
εμπι Ῥγίμαροτα, Ρ]αίοπε, εὲ ἩἨοπιετο {επείωηί ὃ 

Οσ]ας τοί Ππιῖ]ς Πε Ἱρίογαπα {επίοπεία Ἠοπιετις 
οὐίουτε ΠρπιΠοανίε, Έπεσε νε]αῖ πιοτεαῖ {ρεείεπα 
ἵπ πιεάξαπη ρτο]ἰοίεης ρτααηείμπα, Ροΐτεα Γρίαπι 
Ί]απι νίναπα εί 

Τηϊταπίοπι Ώτπιο στεῄαστςε εἰ τοῦοτε {τείαπα 
Ἐστερβίο 

οιεπάεης {οοῖῖς, φῖ σαιάρηέεςι τε]έϊτο Ππιιίαστο, 
Ἱρίαπι οἰτουπιάεάετιητ. Ίοππε ἰσίέαγ πος αιο- 
αµε, Γρέίοπε ἀεπιοπ/[ταηίς {οτε μέ τεγεΓα οιπα νέα 
{απότίς ρο(Ίπιας «οπρτεά!, ργΗΙπαπηφιε αποϊς1Εἶαπα 
τεπονατε, Υα]ετε ]ήθεαπιις Ἠρίομγεος αἱ ]μά]οίὰ 
Ἱπορία απιο]τί εἰ οὐ]οετε πηοι Ροβαπί γα Πτα 
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μόδας, μηδὲ Ἀποῤῥψα, τὸ εἴδωλα «πάντα κο τὰς νεα, ὁν οἷς. ὀδυρό- 

μόροι κο κφνοοιώτο ονοθνηό, : 

κ». ᾿Δνώ δὲ τότε, οἱ Ὦ, ἑτέρου βίΗ τὸν ΗΝ δεχἰωὼ κρείτΊονος 
νοµίζοντες, ἐων τε ὂν ἄγαφθοῖς ὧσ, μᾶλλον ἤδονται, μείζονα «φθοσδο- 
χῶντες ἂν τε μὴ κν γνωμίω τό ὀζῦδοι τυγλάνωση, οὐ πάνυ δυαε- 
ῥαΐνεσιν, δλλ’ αἱ εν μῖ τὸν Ὑάνατον ἀγαθῶν καὶ κολῶν ἐλπίδες, ἀμη- 
χανας ἡδονὼς κο «πξοσδοχίας ἔχεσαι, άν μυ έλλειμμα, σᾶν δὲ 
«Ἐόσκρουσυα τῆς Ψυχῆς «ξαλείφεα κο ἀφανίζρον, ὥασερ ὂν ὁδδ, 
μάλλον δὲ ὁδοῦ Φρατεοπῇ βροιχέία, ῥᾳδίως τὰ σωωτυγχάνοντα κοἡ 

µετρίως Φερούσης. Οἷς δὲ ὁ [βίος ἐς ἀναιῶησίαν πσεραίνει κοὶ α]αλύει, 
τέτοις ὁ 3άνατος οὐ τ' κοχῶν μέβρολἰὼ «βιφέρων, ἀμφοτέροις μὴν ὕσι 
λυπηρὸς, μᾶλλον δὲ τοῖς οὐτυχοῦσιω ἢ τοῖς ολιπόνως ζῶσι τόπων μν }ὸ 
Ἀποχοπει τὼ ἆδιλον ἐλπίδα τὸ «βαζει ὤμειον ὀκείων δὲ [βέσαιον 
αγαθὺν, τὸ ἡδέως ζην, ἀφαιρᾶτα. Καὶ καδαπξ, οἶμαι, τὰ μὴ χρησαι 
αρ Φαρμάκων, δλλὰ ἀναγκοῖα, κεφίζο τὰς νοσοδίας, «)πιτεάσει κοὶ 
λυμαύεται τὰς ὑγιαίνονα,, ὅτως ὁ Ἐπικούρου λόγος τοῖς μδ ἀθλίως 

ζῶσν σὔχ ὀὐτυχῆ, τοῖς ὃ χαχῶς ««πβφοσουσι τελόυτὰὺ ἐπαγγέλλεται τὺ 

ἄναίρεσιν κοὶ α]άλυσν τῆς Ψυχῆς τἶδ δὲ Φεοίμων κφ σοφῶν καὶ ()ν- 

ϱ5ν ο] Ἐοείε, 1Φ΄ οἷς, 
.«κανοπα»Ώντες] Τιεσεπάμπα ουπι Μεζ. νακοπα»ἔντες. Ἐεἴ[κ, δεινοπα»Ώντες. 

απο μρομισν η. Ὀοβόμκιίας αμῖὰ οὐ αλλμήσιε, ῥπιαάς, νο ο 
κακων µόνον µεταξολ»», ἀλλὰ καὶ τῶν ὤγανὼν αποβολὴν ἐπγιφέρων. 

. οὐκ εὐτυχῆ---ψνχΏς] 1τετα Ἆος οσο {επίεπίῖοε αὈίο]αίῖο αἰαπῖά τεαπϊτῖς, ααοἀ εχο]ἰάϊβς εἰ ε]α/πποάϊ ΓαϊΠε ϱ ΡΩΣ» 
εν] ὧι 5 οἱ -Α- 

αἴαιε οοτεῖςες, ἵπ ααῖοις Ἰαπιεπιπάο ας ἀο]επάο ᾖ{ετεπίε. Αέ αποταπῃ ν]έ Ππῖς ἀε[ήηαεις εἰ {ε- 
οπιπε νυ]τα {επιρις οοπίετιυηί ὃ 

ΧΧΙΧ. Ῥταιετεα, αι πιοτίεπι α]έεῖας νίτα 
πιε]ίογῖς Ππῖείαπι εχΗείππαηε, Ἡ, εἰ τερις ρτοίρετε 
Πιερ, πηα]οτεπ εαρῖαπέ ἀε]εξαίοπεπι οὗ 
ππα]ογυπη εχ/ρεξἸαίῖοπεπα Ῥοποτυπα: εἰ { Πίο ποπ 
Ρίαπε εχ απ]παϊ {εηίεηεῖα τε» {αοσεάαηέ, ποη α- 
πιοάµπα «.στε {εγπε; {εά {ρες ἆε Ῥοηπίφ πιοτίεπι 
{α{εευταγίς «οπεερῖα, Ιπεχρ]ςαδί σας νο]αριρίῖ-- 
Ῥως εε εχ[ρεξζαἰοπίθις ργαάϊται, οπιηεπι ἀείες- 
τσ, ΟΠΊΠεΠΙ οβεπΠοπεπι εκ αΠίπιο εἶαυπῖ αἴηιε 
αὈο]εης, νε]αεῖ ἴπ γία, αιξ ἀες]παείοηπε ροές Ῥτε- 
νί ΙΠπετί Εαεῖ]ε ας ιπεάιοετίίτεγ ουνία 4ωπ:αιε 

{α5 οπιηῖς απι]Π]ο εί ἁπΠο]αξίο, Βῖ5 πιοῖς, αμῖα Πο 
θάΐ{ετέ πιυίαξίοπεπα πια]οταπι, αετίαιε {οτίαπας ππο- 
]είτα ε{!, πιασῖς {αππεη Ρζοίρετε αιᾶπι πλ {ετε γῖγεῃ-- 
εἴθις: Ἠὶς επίπι αππριίαΐ {ρεπι οὐίοιιΓαπα {ε]εΙοτγίς 
γιεα 1116 οετέατα Ῥοπιπῃα ας {αδί]ε, γ]ῖαπι {οι]]οεε 
Ἱπομηάπι, αἀϊπιϊς. Έτ ααεπιαάπιοάυπα πιεάϊςαππεηία 
ποηΏ οοπηπιοάα {εἆ πεςεβατία [αὈ]εναπε αιἶάεπῃ ᾱἲ-- 
Ρτοῖος, {εἆ {8πος Ἰάμητ αἴαιε ἀϊγεχαπε, Πο Ερἰ- 
ειτὶ ἀοξτίπα πεαιε αἀγετία «οηβϊξταί {οτέυπα 
γταπη ρο]]ίσστια πηε]ίοτεπα: εξ 4µοταπι τε {εςιη- 
ἆαξ {απε, 15 Βπεπι (εἰἰσῖεαἶς ἀεπιποίαί απϊπαϊ Ἰη-- 
τείταπα αἴαιιε ἁμΠο]μείοπεπι: ργαάεπίυπα αιίεπη, 
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όντων ἀγαθοῖς, Φαντάπασι χωλύει τὸ εὔθυμον, ὂκ τὸ ζπν μαχαβλως, εἰς 

τὸ μὴ ἕν μηδὲ 5) καζωσρέφω. Αὐτό)εν μὸ ὦω ὅδι δΏλον ὡς ἀγα)ῶν 

Ἀποξολῆς οῆνοια λυπὲᾶν «έφυχεν, ὅσον ἐλπίδες βέναιοι καὶ Ἀπολαύσές 

᾿Φὐφραίησ σιαρόντων. | 

πλ Οὐ μίὼ δλλὰ καὶ λέγεσν, αὐτοῖς καχῶν ἀπαύσων καὶ ἀορίσων 

ϱ λυλεῖσαν ὑπυψίαν, ἀγαθὸν βεσαιόατον κὶ ἤδισυν Ἀπολιπᾶν τὼ «Ἴνοιαν 
τῷ λελύθαι κο τῶτο ποιᾶν τὸν ᾿Ἐπικάρα λόγον, ἱπώνζι τὸ Φονάτω τὸ 

δέος ὂν τῇ αἱαλύσά τῆς ψυχῖς. Εἴπερ οἷω Πδιόν ὅοιν απαλλαγὴ 
«θοσδοχίας χαχῶν ἀπείρων, πῶς ϱΟὔχ ἀγιαρὸν αἰωνίων αγαθών ἐλπίδα 

σερῖώαι, καὶ τὼ αἀκροτάτίω ὀὐδοιμονίαν Ἀποοαλευ; ᾿Αγαδὺ μὸῥ λὺ 
Θὐδὲὺ ἑτέροις, ὸλλὰ «πᾶσι τοῖς ὧσι τὸ μὴ 1) «δι φύσιν καὶ λλλότβιον' 
ὧν δὲ ἀφαφἒι τὰ τῷ βία κοχὰ, τῷ τὰ δονάτα χοκῶ, τὸ ἄναιῷ ητον 
Ἔἔχεσ αδαμύθιον, ὥασερ Ὑποδιδράσκοία ὢ τοωύανήο, οἷς ὁξ ἀγαδὸ 

Ε εἰς τὸ μηδὲν µέαρολὴ, «ορερώτατον ὁρῶ ὀντελὲς ἐν ᾧ παύσε) τὸ μαχά- 

ο ΘιΥ. Οὐ 3ὸ ὡς Ἀρχίὼ ἑτέρου τὼ ἀναιῶησίαν δέδιεν ἡ Φύσιο, δλλ) ὅτι 
ο Ἡ παρόντων ἀγα)ών σέρησίς ὅοι τὸ }ὸ Οὐ «εὺς ἡμᾶς, παντὸς αἰναιρέσά 

τᾶ ἡμετέρου γωόμλρον, ήδι «οθὺς ἡμᾶς ὅδι τῇ ὠπιοία τὸ ἀναίῶητον 

ο ον ον νο ἂν ες κο ώς σλωσὴ τῶν «αλ Μάώρλλάνν 
υμών 
Ὦ. ο Αλείλ.] Ἱοροπάσιη, ἐλπίδς, οἼτα Μεκ. 
Τ. 8. ἀποδιδράσκοντα] Εοτίε, ἀποδιδράσκοντες. 
Ἐ. τ. μεταθολὴ---ἐντελὲς] Ἰιεσεπάᾶπα, ρατίίπα ουπα Χγ]. Ἠπεχ. Ῥεῖῆς. ἡ µεταθολὴ, φοθερώτατον ὀρῶσιν τέλος. 

{αριεηέαπα, εί Ῥοπίς νἱσεπεῖαπι, οπηπίπο ἀε]ιοῖε 
οη]παί ]ατίαπι (ταηφυ]]]απη, εος ε νῖτα Ὀεαία αἆ 
γῖτα απι/Ποπεπι εἴ ἵπ π]λί]απι Γενοςαης. (ϱΟείε- 
ταπα ἵη ρτοπηέα ε{ῖ οορΙ(αίίοπεπι ἆε απη]/Ποηε Ῥο- 
ποταπι (αηέαπι αάΐίεττε ἀοίοτῖδ, αμαπίαπι ραιά1ί 
εχηΙεηί {ρες ἆε Ῥομίς ρΓα/{επεῖρις Ἠτπια, «ο- 
τµππαὰε {τι]ῖο. 
ΧΧΧ. Αεεπίπι ἀῑομπί εοσ:α{{οπεῃ ἄε [μέγα 

αἱ[[οίίοπε 1 δοπιη [{αδΙΙἐ[Ἴπηα εἰ [ιαυ1 [η 
{η απέπιο ΥΕΙΙΠΦΙΟΥΕ, φµία [οἰδμεεί εχίραέ [1:/ῤιίσηετι 
4 ἱπᾖρησήής οἱ {ΠΗΥΙΕΥΙς παἰὲς: αίφμε ῥος ῥγα/βαγε 
ἀοζϊγΙπαρι Εβίοηγί, Ππογέΐς πεί απίπις αἷ[]ο]μ-- 
Εἶοπε γεβγΙπεμέ. ΌὉποά { νετο [αανΗἩπιαπι εβ 
Ηθετατί εχ[ρεξιαιίοπε ππα]οτωπα Ἱπβπίίοταπα, αο- 

πιοάο ποπ επῖε πιο]εβαπα ργϊνατϊ {ρε ΑΤΕΓΠΟΓΗΠΙ 
Ῥοπογωπῃ, εί Ππργεπιαπα απηϊίτεγε {ε]ιοΙ(αίεπιὃ Βο- 
Ώυπα επίιη πειυίγῖς, {εὰ οπιπίδιας ἴπ αηῖγετίαπι αααξ 
{απέ οοΠίΓ2 παίταπι εί εἰ αἰἴεπαπα, ποη είτε: εἴ 
αωίδις πιαἰο πιογεῖς γ{{2ε πια]α αι{ετυπέυτ, εα {εῃ-- 
{5 ναοιΙαίεπα Ιία {οἱα1 ἶοςο Ἠαδεηί, ας { {1ῦ-- 
τεγβισιΠεηι. ΟὉοπίτα αυίεπι απίδις ε Ῥοηί5 ἵη πὶ-- 
Ἠ]]απα πιυίαξΙο Ιπππα]πεί, ΘϱοΓΗΠπῃ ν]άεο τεγπριΠΠΠ-. 
πηυπι εχίταπι, 4µο Ῥεαείτας ΠπίείαΓγ: ποῦ επίπα 
ποίυΓο {επίας απιΠποπεπα ππείυῖς (απαµαπα ἱπ]ξίαπα 
2ἱτετῖας τεῖ αἱϊοι]ας, {[εά αιῖα ρτα/{εηίῖαπι Ὦοπο- 
τα} εβ αο]ξίο. Ἐτεπίπι 1]]αά, πέρΗ] αἲ πο ῥεγ-- 
ΕΙπεγο, οτίαπι εΧ οπιπίαπαι ΠΟΠΤΑΓΗΠΙ ΓΕΓΗΠΙ ἵῃ- 
τετίζα; Ίαπ1 «οβἰ(αηάο αἆ Πο ρετί]πεῖ; εἲ {επηίαυπα. 

πόδι όσα. οκ ας . ΄ ο Επορνά ες μη ο πμ. 
κ λε κίτφι ἐς δὲν... ὕ, ος κ ή με ώς «ὖ-ν . -- 

ην δςτ] μιά 
προς 
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οὗ λυπᾶ τότε τὴς μὴ ὀνᾶς, ὸλλὰ τὼς ὀνας, εἰς τὸ μη τ βλασήομόῥος 
ὑσ' ἀντ, καὶ μησ ὣς δυσυµλῥες. λεν φὔδὲ ὁ Κέρερθ’ 6ὐδὲ ὁ 
Κωκυτὸς ἀόρασον ἐποίησε τὸ ονάτα τὸ δξος, .. ἡ τὸ μὴ ὄντος ἁπ- 

μλὰ μεταζαλᾶϊν εἰς τὸ 5) πάλιν 6ἐχ ἔχασα τοῖς Φραρὲσ. ' Δὶς ολ 
ἅ σόχ ἔσ μέθαι δεῖ δὲ τον αἰώνα μὴ ενα χατ' Ἐπίκερῳ. Εἰ φδύ 

ὅοι τὸ περα τὰ μὴ θ), τῶτο δὲ ἀπέραντον καὶ ἀμεπίσατον, ὀὕεηται 
χφχὸν αἰώνιον ἡ τν ἀγαδῶν σέρησς, αναιῶησίαν µηδέποτε παυσομλύίω, 
Καὶ σοφώτερος Ἡρόδυτος, εἰπὼν ὡς - ὁ }εὸς γλυκιὼ γάώσας τὸν αἰῶνα, 

' Φουνερὸς ὂν ὠνπὸ ὢν Φαίνεται χο] μάλιρο τοῖς όὐδομμονἒν δοκοῦσι, 
οἷς δέλεάρ ὅοι λύπης τὸ ἠδὺ, Ὑόυομλῥοις ὦ ὧν σερήσυν᾿). Τίνα 9 0φρο- 
σιώίω ἢ Ὑπόλαυσι καὶ βρνασμὸν οὐχ ἂν ὀκκρούσίω κο] ααταγάγοι 

ἐμπίωσα σωυεχώς ἡ οπνοια τῆς ψΨνυχῆς ὥασερ εἰς Φσέλαγος ολοιγες 

τὸ ἄπειρον ἐκχεομλῥης, ἵό ὂν ἡδοῇῃ π)εμλῥων τὸ χφλὸν κὶ µαχάθον; 
Εἰ δὲ ὃ ὁὶ μΌ ἀλγηθένος, ὥασερ Ἐπίκουρος οἴεται, τοῖς πλείσοις Ἀπολ-- 
λυῶ-α/ συμθαθει, παντάπασιν ἀπαρηγόρητός ὅσιη ὁ τὸ λανάτη Φόδος, εἰς 
αγαλὼν Ξέρησιν 29 χοχῶν ὤγωτος. 

λα. Καὶ σθὺς ταῦτα μῥ σὔχ Ἀποκα μοιώτω| μαλόμΏροι καὶ βὰ, 

Ε.. 6. καὶ μηδ᾽ ὡς δυσομένως] Ἐοτίε, καὶ δη ὣς ἐσομένω ὄνιωμένης, Απηϊοί. Με. καὶ μηδὲν ἐσομένεφ. 
Ἐ. δ. μεταξαλεῖν] µεταβολὺν, Νεῖ. 
Ε, τ. Εἰ γάρ---εἶναι] Ἐϊ γάρ ἔπι σέρας τῷ εἶναι τὸ μὴ εἶναι : 
Ε.2. εὕρηται] Τερο, εὕρηκε. 

Α. 2. καταγάγοι] Εοτίε, νι1 απῖά Παρεᾶ: Α. Ἐ, Ψεπεῖ, 1.2. κατώγε. Ἱπ Β. ἄεεβ ἴοίας Ἠϊς Ίοοις, καὶ κατα” 
γάγοι----ὤπειρονι 

τα Ιεσεπάωπα υιάείατ, 

Ἅπιίπο εοδ, αυ Ίαπι ΠΟΠ [μπί, Ποη αβιοῖε [απο 
ππο]εβία: αββεῖί ρτοίεέϊο εο5 αι {αηπΐί, Ρίαπε ἵπ 
πἰλί]απι «ος ἀεππείρεης, πεφμε ππαιαπι εχ{ῖέι- 
το Ίίμε εβο ποι Όείθεγις, πεαπε Όοεγίις 
Ἱηβηϊζαπα πιοτεῖς πιεέαπα τεάάιάϊε: {εὰ παῖπα: Ητα», 
πο ἵηπ ηϊΠίαπα ἵτι τεάαξχαπι, απἆε αἆ ἘῆΠε ποπ 
ἁαίατ πιμίατῖο αι: γοάῖτας Ες α αἱ ἱπτετίεταπε, Βὶὲς 
επί ποπ ἠεοί πα[οἱ, Ἑ ρϊουτί ἆε {επεεπεῖα; /ά βεγ 
{οίαηι εείεγη{{αίεηῃ Ποπ ε[]ε οβογέεί. Βὶ επίπι εΠε 
Ππίεατ (ταπῃτα ἵπ ποπ εΠε, ποπ εΠε αυίεπι Ἱπῃ- 
ηίτωπι ε[ε εἴ ἱπιπιιθδί]ε, Ίαπι ρατανΊ: ποδίς αίετ- 
ηπἰαίεπι πια] Ρτίινα(ίο Ῥοποταπα εἰ {επί πῃ-- 
απ ἀεῄτυτα. Ἐτ {αριεηίοτ εβ Ηετοάοευ5, αἱ 
αἲι λε βοπιπίδης ρω Γπεμπάω υίς ῥγαδη- 

{[ε, εαφπε η γε ὑπυίάμσῃ {5 ο/επάεγε: πιακίππε α- 
ἀεπι ηϊ5 ααἱ Ῥεαίί ραίαητας, ααἶδις συ αηξίδας εα 
αυ απιἠ[ατί [απε, αουπάϊως είζα εἰ ἁο]οτίς. 
Έυαπι επίπι ]σείτίαπι, 4απι ρετεερίίοπεπι γο]αρ- 
Ὠεΐς, αυαπῃ εχ[α]ιαίοπεπι πος ἀεᾖεῖαί εί εχρε]]αε 
εχ απίπιο 6εοτιπι αιῖ Ποπεί[αίεπι εἰ Ὀεαϊιάίπεπα 
ἵη νο]αρίαῖε ροπιπί, οοππεηίες αἆ απίπχπα ας- 
εἰάεῃς οορἰταείοι {οτε αξ ἵπ Ἱπβπίεωπι 19 (απᾳπαπι 
ναβιπι ἵπ πατε εβιπάαέατ. απ {, ας επ 
Ερϊουτί ορϊπίο, ῥήργήφμε τε υεπε μέ ϱµήη 4ογε 
{πίογοαμέ, Ρίαπο πυ]]απι αἀπηίείε οομ{ο]αξίοποπι 

«πηοτεῖς πηείις, Ρεί πια]α αἆ ρτϊνατίοπεπα Ῥοποίυπα 
ἀιοεηεῖς. 
ΧΧΧΙ. Ῥταίετεα πονπ ἀε[βεῖσαπίατ Ἐρίοιγεί 
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5 ζόμθμοι πώνᾶ, ἀνθρώπες, ἀγαθὸν μλὸ ἡγεβαι τὼ Ἱ'. χοκῶν Ἀποφυγίὼ, 
Χαιὸν δὲ µηκέπ νοµίζεν τὼ τν ἀγανδὼν 5έρησω ὀκενο 3 ὁμολοοῦσι, 
τὸ μηδεμίαν ἐλπίδι μηδὲ χαρὼν ἔχει τὸν άνατον, λλὰ Ὑποχεχόφθαι 
σᾶν τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαδον. Ἐν ᾧ χρόνῳ πολλὼ χαλὰ καὶ µθάλα κ) 
9εῖα «εοσδυχῶσιν οἱ τὰς Ψυχὼς ἀνωλέθρες ) α[σνούμόμοι καὶ ἀφλαρ- 

της, ἢ μακράς πνας χρόνων «διόδους, νιῶ μὴν ὂν Υῇ, νωῶ δὲ ὂν ἐρωνά, 
«Ὀθιπολάσας, χεις οὗ σιωδιαλυ)ώσι τὰ χύόσμω, μὲ ἡλία κοὶ σελύης 

ο εἰς πῦρ νοερὸν ἀναφ]είσαι. Τοιαύτίω χώρων ἡδονῶν τοσάτων Ἐπίκθρος 
ὀκτέμνεται, καὶ ταῖς ὂκ γεῶν ἐλπίσω, ὥασερ ἔἴρητα, κοὶ χάρισε ἀνοι- 

ρελείσωις, οι τὸ εωρητιοῦ τὸ Φιλομα)ὲς κοὶ τῇ «οθακτικῇ τὸ Φιλότιμον 
Ἀποτυφλώσας, εἰς 5ενόν τι κομιδῆ κο 6ὐδὲ κα αρὸν τὸ οὶ τῇ σαρχὶ τῆς 
ἠννχῆς χαῖεον σιωέειλε καὶ ΧΦτέοαλε τλὼ Φύσι, ὡς μεῖζον ἀγαθο τῇ 
τὸ χαχὸν Φόύγειν Φδδὲν ἔχουσαν. 

ο δὲ οππΏες Ἠοπιίπες «ορεπἀο, ιέ ΙάΙΟΓΗΙ νππέυτ, ουπι Ρο]ε οί Τ,απα ἵπ ἴσηεπι πιεηίέ ΡΓᾶ:- 
ευΠαΕἰΟΠΕΠΙ ῥΥΟ Φοπο ἀπιεαπί, ῥγο 1πάΙ2 αμίεηη ΦοΠΟ- 
ΓΗ αὐο]οπεῃ ποη Τεριεπέ: Ιπιετῖπι ΓἴεΠΕιΓ, 
7ΠΟΥΐΕΙΙ οπιη{ [ρε αε σαμάϊίο εαγεγε [τά ῥγαεί[α ε[[ε 
οπιπία Γπομπάα εἰ ὀοπα. ο αι]άεπι {ειπροτε 
πηυ]έα ρυ]εῃτα, πιασπα, ἀῑνίπαφιε εχίρεξαπι, ααϊ 
απίπιος Ιπεετῖτας εχρετίες εΠε {επεῖαπῖ εί ΙπΙπΙο- 
τοίες; αιί ααἱ {αέμμπε, 995 Ίοηφας αιαίάαπι {επι- 
Ρογίς εἰτομείοπες, αἰία πι {ΕΓΓΑ, α]ῖας 1η «σε]ο, Ρεί- 
ασταπἀο οοΠῄςετε, ἆοπες μπα «μπι πιωπάο ἀῑ[Πο]- 

ΥΟΙ. Τι 

ἀίταπι «οπβασταηίε. ἨΗι]α(πιοά! «αππραπη νο]αρ- 
(αἴάπι (ληίρταπα Ἐρίοιγις εχ/[οἰπάϊε, εἰ {αδ]αία, αὲ 
ἀἰχίπιας, ργαπιίοταπι ἀϊγίποταπα {ρε, ἵπ οοηίεπι- 
Ρ]ατινα αη]πηϊ ΡαΓίε Αππογεπι ἀοδτίπα, ἵπ αξτίνα 
Πιάίαπα Ἠοπουίς εχ[ίησµεης, παίιταπα η ]αΕἱάαπα 
απ]πιί οοτροςῖς στατία «οπεερίαπη, Πἰπαϊς Ἠαης 2η- 
συβίαπι, ας πε ρυταπι αυἰάεπι, οοπ]ίεῖε αἴιε ἵπ-- 
εἰαάϊε; ἵαπαμαπι { παϊιτα πια]ις α]ιά Ῥοπυπα, 
αυαπι πια]ῖ {µραπι, Ἠαῦετεί π]]μΠῃ. 

ολλ 
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αν Φα ων νο σε ων 

΄ η νε 

Ῥ λος ο ὐτοα 

ΠΡΟΣ 

κολο ταν, 

δι ἙτλκοηἨὶ 
ΑΡΥΕΕΣΟΣ 

σοοΙΟΤΕΜ. 

α. ΟΛΩΤΗΣ, ὃν Ἐπίκερος εἰώνὴ Κολωπάέραν ὑπιχορίζεῷ-αι κο 
Ε .. Κολωπάριο, ὦ Σατορῶε, βὐολίο ὀξέδωκε, «πιγράψας, 

ὅ περὶ τὰ ὅτπ κ τὸ τἩδ ὤλλων Φιλοσόφων δόγματα Φθὐδὲ ἕῃν ὅοιν. 
Ἐχένο μὸδ ὅω ΤΠτολεμαίω τῷ βασιλᾶ «φθοσπεφώνητα/ ἃ 3 ἡμῦ ἐπ- 

ἤλλεν εἰπᾶν σοεὺς τὸν Κολώτίω, ἡδέως ἂν οἷμαί σε γεγραμμῆψα διελθεῖ, 
Φιλόχφλον καὶ Φιλάρλοιον ὄντα, καὶ τὸ μεμιζῶ-αι καὶ αἱ χερῶν ἐχΦ, 
ὡς µάλια, διωατόν ὅσι, τὰς λόγως Ἡἶά σαλαιών, βασλιιωτάτίω Ὀο-- 

τοιοἰὼ ἡφούμῆμον. 

5 β. Ἔναιος ὃν ἀναγωωσκομθῤε, ἃς ἑταίρων ᾿Αριθύδημος ὁ Αἰγιδὺς, 

Ν (0010ΤΕ», αμεπι Ἐρίουτως {ο]ευαί Οοἷο- αίε Ἱεδχαταπι { Ρετ[οΓϊρίετο; πέ αιἱ Ποπείής τς- 
ἴταπα εἰ Οοἱοιατίαπι, Ῥ]απάϊεπάϊ ολα, ὃς απεφυἱαείίαιε {μάίο (εμεαείς, Ἡληςα με πιαχ- 

ἀἰπιίπιία νοες αρρε]]ατε, Ηβγαπι οἀῑάΙε αο ἵπ- πιο τερίαπι ἀε]εξαίοπεπῃ ε[α οεηίςα», πηεπιοτία 
{οηρίίοπε, δεεωπάωη αἰέογωσα ῥῥΜ]/βΡογω7η ἀεεγεία οοππρ]εᾶί εί ἵπ Ρτοπηζα Ἠαδετε, αμδηέυπα εἶας βετί 
σε υἱυί φιάρηι ῥο[: ευπηαιο τεβί Ρ{οἱεπηπο ἀε- ΡοίεΠ, νείεταπι ἀοέϊτίπαπη. 
ἀἰσανῖι. Ώμα νετο ποδὶς αἀνετίις Οοἰοίεπι ἁί- Π. ἨΝαρες, οµπι ἶς δει τεεϊατείατ, υηὴς ἆς 
Ρυωτε (αοΗς, εκΙἨπιο {ε, Ῥαατηΐμε, ουπι νο]ωρ- ᾖ{οοῖίς ποβχίς Ατήζοάεπιις Ἐρϊεπῇς, αεπα πο, 
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ὧδα }ὸ τὸν ἄνδωα Ἡν οξ ᾿Αχαδημίας οὐ ναρφηκοφόρον, λλὰ ἐμμα- 
νέσιτον ὀργιασίὼ Πλάτωνος, σξχ οἶδα ὅπως «οδὰ τὸ εἰωθὸς ἐγχαρτε- 
ρήσας σωπῇ, κο «ροια ὼν ἑαυτὸν ακροατὶὼ ἄχρι τέλες Χόσμ1ον, ὡς 

τέλος ἔχεν ἡ ἀνάγνωσς, Ἐν, ἔφη, να πότῳ μαλούμΆμον ανίσομο]υ 

ὑπὲρ τἶό Φιλοσόφων: οὐ }ὸ ἄγαμαι τᾷ ἨΜέσορος, ἑλέῷ-αι δέον ἐκ Ἡν 

ὀννέα τὸν ὤθισυν, οι τῇ τύχη ποιαµλνε, καὶ λ]ακληροιῦτίθ”, 
᾽Αλλὰ ὁεᾷς, ἐφίω, ὅτ κἀκξνος οχι τὸν κλῆρον ἑαυτὸν ἔτιζεν, ὧθε 

τῷ Φρονιμωτάτε [βρᾳόύοντος ἡνέῶ-αι τὸν χαπάλοηον' 
”, ω) , ὁ 5» ευ 

Ἐκ ὅι, ἔδορε κλήρος πυνέης ὃν ἄρ ἤλελον αὐτὸ, 
Αἴαντος. 

Οὐ μίὼ δλλ εἰ σὺ «πθοσπέτ]εις ἑλέῶ-αι, 

Πῶς ὢν ἔπειτ᾽ Ὀδυσλος ἐγὼ «είοιο λαθοίμέω : 

ὅρα δὶ κοὶ σιόπὰ πῶς ἁμιιώῃ τὸν ἄνδρα. 
Κα) ὁ ̓ Αριξύδημος, ᾿ΑΛλ οἶδα, ἔφη, τὸ τᾶ Πλάτωνος, ὅτι τὰ παιδὶ 

χαλεπήνας, Οἐχ αὐτὸς ὀνέτευε «οληγὰς, λλὰ Σπόσππον ὀκέλόνση, 
εἰπὼν αὐτὸς ὀργίζεῷαί κο σὺ ποίιω «δαλαδσὼν κόμιζε τὸν ἄνθρωπον 
ὅπως βάλει, ἐφὼ 29 ὀρίζομα. Τὼ αὐτὰ ὃὶ κοὶ ἄλλων «δαχε- 

λόνομβῥων, Λεκτέον μὸῥ, ἐφίω, ρα, Φοσήμαι δὲ μὴ δόξω καὶ αὐτὸς 
ἐασήδαχέναι μᾶλλον Ἡ δὲ πἱρὸς τὸ βολίο, ὑπὲρ τῆς δὶ ἀγροικίαν κοὶ 

Ἐ. 5. μαχόμενο] Βὶο Β. Ε. Ὑπ]σο, µαχόμενον. 
Β. τ. ὑπὲρ τῆς] 1ιερεπάππι 3ο ἀἰίπριεπάυπι, βιθλίον ὑπ᾿ ὀργῆς, δὲ ἀγροικίαν»---. Τίααιε γετῖῖ. 

{εξία Αεαάεπιίοις, εί ποη {εγη]απ σε[ἔαης, αιοά 
αἴμπί, {εά ατἀεπιήἨπιο Ἱπβιπᾶα ΕΒἱατοπίς οτρία 
οεἰεβταης, πείεῖο ἁιοπιοάο ΡΓαίετ πποτεπα {αμπα 
Π]επεαπι ουπι {επµϊΠεί, εἰ αἆ ἄπεπι υίαε πῃο- 
ἀεβε αιάϊτογεπι {ε ραδιῖΠεε; αΡίο]αία Ιεδίοπε, 
Αρεάιπι, Ιπαιίς, «επιπαπι Ἠμῖο ΟΡΡΟΠΕΠΙΗΦ ΡΤΟ 
ΡΗΙ]οίορηῖς ρτοραρπαίυταπιὸ ΆΝοη επίπι αἀπιο- 
ἆμπι ργοβο ἈΝείβογεπῃ, ααί ἆε πογεπῃ Ἠετοῖθας οσα 
ἀερετεί ρ;α{απ(πππυπι ἀε]ίσετε, {οτίμηας εί {οτί 
τεπῃ οοπηπιΙ{ξ. 

Αίαυί γἱάες, αἰεδαπα, Ἱρίαπι {ε {ο Ποπ ρτα{ε- 
εἴπε, έ Ργιάεπεβπιο Ἠοπαιίπε «μπι πιοδεταμίο 
εοπῇςεετείωτ, Τίααιε 

Ἐχῆϊ ε ρα]εα {οτ εχορίαία Ῥε]αί6ί», 

Ά]ασεπι Ρηρπα ἀοάεπο Τεϊαπποπε ογεαίυτῃ. 

δε {λππεπ ααβπάο έω ἀε]ίσετε Ίωδες, 
Οµοπαπι ἁῑν]πϊ ραξϊο οὐ]γ]ίσατ Ὀ]ψβις ὃ 

γ]άε ειρο ας πιεάϊίατε, 4 ταίῖοπε Ποππίπεπα υ]- 
εἰ[ελτῖς. 

Αίαιῖ, αἰεραί Ατηζοάεπιας, πιεπαϊηα, Ῥ]αΐο-. 
ΏΕΠ1, «ΙΠΙ ΡΙεΤΟ ἱταίοεγείμτ, ποῦ Πρίαπι γετρεΓα 
Ἰηρεβ]ῇε, {εἆ Ἆος ἈρειΠρρο πιαπάανίῇε, αποά {ε 
ΑΠΙΠΙΟ «οπηπηοίο εΠε ἀῑοετεῖ. 15 {ὰ 4ποαμε πυπς 
ππεο Ίοςο Ποπηίπεπι {ταξτα υ: Ἠδεες 1ρίε επίπι ἵα- 
{16 {απι. η ελπάεπι {εηίεπεῖαπι αἱ εἴίαπι εκ- 
Ποτιαπίδας, Ὠϊοεπάωπα εΓρο ε{, ΙπαιαΙπ. Ἡ εΓεος 
αμίεπι πε γ]άεατ Ιρίε αποααε ἵτατας ππα]οτε αυαπι - 
Ρατ ε[ {μάϊο αάγετίαφ Ἠμης Πθταπαι «οΏίεπάεΓε; 
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βωμολοχίαν κο ὕοριν τὸ αἰνθρώπα χόρτο πινὼ «φθράλλοντος Ἐ ήσεως 
Σωχράτά, ὁ πὼς εἰς τὸ σόµα. τὸ σιτον Θὔχ. εἰς τὸ ἃς ὀντφησιν ἐρωτῶντος. 

᾽Αλλ ἴσως ἂν οχι τότοις κ) γελάσέ τις, ὀννοήσας τὸ Σωκράτας "εραό- 
τητα καὶ χάριν. 

| αν Ὑπέρ γε μλύτα ποαντὸς Ἑλλάων σρατῦ, 

αἵ ἄλλων Φιλοσόφων, ὂν οἷς Δημόκριτός ὅδι καὶ Πλάτων κοὶ Ἐμπε- 
δοχλῆς ὁ Παρμθμίδις καὶ Μέλιωος, οἱ κοκῶς ακηκοότες, οὐ µόνον 

Αἰφρὸν σιωπῶν, : 

δλλ) θὔδὲ ὅσον ὀνδοιῥαί τι κοὶ ὑφελέῶαι τῆς ὤκρας Ἀποὲρ αὐὴ παρ- 
ῥησίας, εἰς τᾶτο δόξης Φιλοσφίαν «φθαγαγόντων. Καΐτοι τὸ μῥ ζῇν οἱ 
Φοες μΏ ον }εῶν ἡμῖν ἐδωχφω, «δα δὲ τν «φιλοσόφων δίκης κοὶ νόμε 
᾿συερὸν οἰόμθα λόγω οπιδυμιῶν κολασἰὼ λαβόντες εὖ ζην τὸ ὃ εὖ 

λ ω κ ο Ἀ / . / ος ΣΩ 

ἕν, ὅσι χορωνικῶς ζην κο Φιλικῶς καὶ σωφρόνως καὶ δικαίως. Ὢν λεν 
Ὦ / ε λ ,. ᾿ λ 2 ου . Ἀ λ λ 2 

Ἀπολείπουσιν οἱ «ἴξὶ γασέροι τἀγαθὸν 1) βοῶντες, οὐχ ὢν δὲ τὸς Ἄχρετὶς 
ε Γη / / ” / ο « ο / 

0μ8 πασας τετεημλῤη ΛΕΒ οιάμλυοι, δύχα τῆς ἡδυνῆς πάσης παντα- 
/ ᾿ / ον ν ἡ ». ν ον λ ϱν / ε 

χό)εν ὀξελα )είσης ὀνδεῦ δὲ αὐτοῖς τὸν «Ἡθὶ }εῶν καὶ Ψυχῆς λόγον, ὡς 
ο ασ ν ν λ ε) λ / νν δν ν 

ή μὴν Ἀπόλλυτα α]φλυλεῖσα, τοῖς δὲ Θὄδενὸς µέλὰ Ὑ χα ἡμᾶς. Τοῖς 

Β. 2. «ροθάλλοντος Ἐ ήσεως Σωκράτει] Ῥοτία Ἱία {αρρ]επάις ἀείεξίαβ, χόρτον τωα «ροθάλλοντος αντὶ ἄρτεη καταφεο- 
νοῦντι αἰδ)ήσεως Σωκρώτει. Τί ρατίῖτα εἰ Χγ]. εοπ]εοῖί εἰ γετίῖῖ. 

Ἑ. Ἰ. Πλάτων] Στίλπων Β. Ε. 
Ῥ. ο. Αἰοερὸν σιωπῶν] Ὠϊδ]απκίπηις Ώσο α τε]Ίαια ἀῑ[ραίαίοπε, αἱ ρατίεπι ἀῑδΗ Ευτὶρίάεϊ, 
Ἑ. το. ὑφελέδαι] Μα]ϊπι ὑφάθαν. Αποη. ὑφέσθαι. 
Ο, 6. ἡδονῆς-----ἐνδεῖν δὲ αὐτοῖς] Ἑκοϊάϊπε ᾳαθράατα εἴ Ἱτα τεβϊπεπάα Πα{ρίσοτ, ἡδονῆς, ἧς πάσης καὶ πανταχό»εν ἔξε- 

λαδείσης ὂκ ἄξιον εἶναι ζων' Φυσιολογίας δὲ ἐνδεῖν αὐτοῖς---. Πία νοτί]. 

Ρίορίετεα αποά Ἡοππο 1ΐε τι/{Ε]οΙελίε εί (ουγγ!]εαέε 
αἴαιε ρετι]αηίία αιαῇ {οαηµπι Ῥοοστατί εἀεπάαπι 
οὑτυ]έ, Ίοςο ραπίθ, οσα ΠΙμΙ] Ἠϊο {ε οετίο {οἶτα 
Ρτοπιπείατεί, Ιπίεττοραν]ίαιε οἩγ εδω ποη 1 
σέ, [τά ἱπ ος ΓΠΙΡΟΠΕΓΕΙ. θεά [οτίαβι» τες τῖ- 
Πιπι αἰῖουῖ οοπεϊτεπέ, πιαη{με(μάίπεπα εί οοπιΙ(2- 
{επι Ροουγαέ5 οοπ{ιἀρταη{ῖ. 

Θεά Ιπίερτο ]άπῃ Ῥτο (ταΙογαπῃ εχετοῖ(α, 
ιά ε{ι τε]αυὶ ΡΠΙ]οίορΏί, ἆα «ογιπα ΠΙΠΠΕΓΟ 
[απὲε Ὠεπιουτίεμς, Ῥ]αϊο, Ἐπιρεάοσίες, Ῥατπιεηί- 
ἀες, Με] Τις, ἴέα εγαάμδτ]ς, 

Τασετε ἵπτρε εβ: 
3ο ΡΓίεΓεα πεία είῖαπι α]]ημιάἁ ἆε {άπαπια ΡΓο 
ἐς ἀἰεεπάί Πρετίαίε τοπαίέτετε; αἱ ἐδηίαπι Ρ](]ο-- 

{ορβί ρἱοτίαπα ραγανετίπε. Ετεηίπι γίέαπι αιἱάσπι 
ποῬίφ ῥρατεηίες Τεοταπα ααχΙῖο ἸΙατρῖε {πες 

ΡΗΙ]ο{ορΏίς ααίεπι Ἱωτίς εί Ἱεσαπι αἀ]αιγίςεπῃ ἆος-- 
επίπαπη, εί οωρίάἰεατιιπα πιοάεταίτίοεπα αοοἰρἰεηίςς, 
Ῥεπε πος γίνετε ριίληµς. Ε/ἰ ααίεπα Ῥεπε νίνετε, 
αππίςε εί {οεἱείαίῖ Ποππίπαπι οοηΥεΠἰεηί{εΙ, {εππρε- 
ταηίεταωε εί Ἰωε γίνετε. Αιααί Ἠοταπα ΠΙΙΙ 
ποδίς Γεπααυης, ααἱ [71 οπή εἶγεα Ὅε- 
ἔγοηη ε[[; εἱαπιαπί, εἴ υο/ωβίαίε απάέφιε γε]εέία μηί- 
νετ/[ας υἱγέμίες πε Ρεγί[ φμίάεηι «ἴγε ΕΠΙΕΓΕΠ 5 
Ροίτο αἶμπε ῥῥήΙο/[οβῥίαην {β/ογΗήΙ ποᾳ οὐ” ῥαδεγε 
παΐαγαΙ γαοπε, πὶῇ ῥγοβίεγ οεια ἄε Πλην εἰ αἨί- 
705 14 εοπ/{είν πε ῥεγέγε αὲ[[οἰμέή, {ος Παιζίαηι 
γεγΙ ῥμπιαπά γή εἰ Φεγεγε. Αἱίο5 ΡΠΙ]οίο- 
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μθὺ 39 ἄλλοις Φιλοσόφοιο ἐγχφλῆσν τοι 29) τὸ σοφὸν, ὡς τὸ ἕῆν ἀναι- Ὁ 
εὔσι ὀκᾶνοι δὲ τάτοις, ὅτι ζην ἀωνῶς καὶ 9 ηειωδῶς διδώσκησι. 

Υ’.. Καΐτοι ζαῦτι Ὦ ἐγκέκραται τοῖς ᾿Ἐπικύρου λόγοι, ὶ α[φπε- 
Φοίτηκεν ἀπ τῆς Φιλοσοφίας. Ὁ ὃ Κολώτης, ὅπ Φωνάς πνας ἐρήμες 

Φςογµάτων Ἀποσσῶν, καὶ µέρη λόγων κοὴ απαρὀγμοῳ χωφὰ τᾶβε- 
ζωιοκῦτος κ) σιωεεγοιῶτος «σεὺς νόησιν κ) παν ἕλκων, ὥασερ ἀγορον, Ἡ 
σύναχο, τεράτων, σιυτΦησι τὸ [βίολίον, ἴδε δπε παντὸς μᾶλλον ὑμᾶς, 
ἐφίω, τὰ συγγράμματα, τό παλαιών αἱ. χειρὸς ἔχουτε. ᾿ἜΕμοὶ δὲ δυκεῖ 
χααπξε ὁ Λυδὺς ἐφ᾽ αὑτὸν ἀνοίγει οὐ Φύρου μίαν, λλὰ ταῖς πλείσαις 
Ἡ Ἀποριῶν κοὴ μεγίεαις «ξιθάλλευ τὸν Ἐπίκηρο. ᾿Άρχεται Ὢὸ Ἀπὸ Ἡ 
Δημοκείτα, χαλὼ ὶ πρέποτα διδασκάλια χομιζομῤα πας ἄν κα- 
τοι πολι) χρόνον αὐτὸς ἑαυτὸν οἰνηγορόυε' Δημοχβίτειον ὁ Ἐπίκερος, ὡς 

ἄλλοι τε λέγεσ, καὶ Λεοντόὺς ἓς τό ἐπ ὤκρον Ἐπικάρα μαθητή, 
τορὸς Λυχόφροα γράφων,  πμᾶθαί τε, Φιῶ, «} Δημόκριτο ὑπὸ 
« Ἐπικάρε, αἱ τὸ «πεότερον ἄψαῶς τῆς ὀρ9 Ίο γνώσεωο, κ) τὸ σιώο- 
ἅ λον τιὼ «εωγµατείαν Δημοκρίτειου «θλσαγορόύεῶ α/, Ἀἱ9. τὸ «ξι- 
« πεσεῖν αὐτὸν «ωεότερον παῖς δρχαϊς περὶ Φύσεως Ὁ δὲ Μητρό- 

ὃωρος ἄντιχρυς “Ψερὶ Φιλοσοφίας ἄρηκο, ὡς, - ἐ μὴ κοφηγήσατο Δη- 
ἅ µόκβατος, οὐχ ὢν «φολ)εν Ἐπίκερος οι τὸ σοφία. Αλ εἰ κ Ἡ 

απλο πι οκ ας 

Ὦ. τ. ὅτοι---ἀναιρῶσι] νους οοτγαρέα, {οτίο ουπι ΜΠε2. ία οοττ]φεπὀμ, ὅτοι ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως τὸ ζην ἀναιρῶσι. 
Ῥ. ο. σραγμάτω»] Ἐοτίε, γραμµάτω». ς ' 

Ε,2. καΐτοι] δὶς Β. ΕΒ. Ὑμἱρο, καί. 

Ρ]ος Πί τεργεπεπάυπί {ρίεπεῖα ποπαῖπε, αιιοά γ]- 
ἴαπι α πιεάίο {οἰ]απε: 1 «ο5, αιοά εατρίίει εί 
Ρε] αίπο πποτε ΥΊγεΓε Πο ἆοςεαῃξ. 

ΠΠ. Αίφιε ας αιάεπι ρίαηε Ἱπαπιϊχία {απέ 
Ρεγ Ἐρίουτι ἀραίαίίοπες, εί ρΙΙ]ο[ορ]ίαπι εἶις 
Ρείπιεαηί. Ὁο]οίεπι αμίεπι νοςε αμαίάαπι ΓΕΓΗΙΙ 
Ίπαηες ανε]]επάο, εἰ ρατίες {επιοπµπῃ ας Γυίτα, 
αθιτπια(ιοπίς εί Ιπιε]]]σοπείαπι Πάεπιαιε εοΠεῖ]]- 
απῖς ταΏοπίς εχρετεῖα, οοπίταπεπάο, Πογαπα «οπι- 
ΡοίαίΠε, αιαί ἔογαπι ααοάἁαπα αυέ Οδυ]απα πιοή- 
Πτογαπα, οπιηίαπη ορείπιε νος ποῄεῖς, αἱ ἵῃ ππαπῖ- 
Όας ΠαὈετῖς {οτῖρ απείααοτµπι. ΜΠΙΗΙ νετο νἱάε- 
ἴωτ Πειί Τγάις Ι]]ε αρετίτε αἀνετίας {εἰρίαπα Ποπ 

υπίσαπα Ἱαησαπι, {εἆ ρ]ατῖπιῖς ἁμποι]ίαεδας εε 
πηαχϊπηϊς ηπνο]νετε Ερίουταπι. Γπ]απι επίπα Γαοῖς 
4 Γεπιουτίίο, ουί αἰάεπι ραο]αταπι εἲ ἀϊσπαπα 
Ρετίο]νίε πιετοεάεπι. Έτ {Πε Ίοπρο ἴεπιροτε Ἑ-- 
Ρίουτας {6 . Γεπιουγϊέεαπι ρτοίεβας είε: αιιοά εξ 
αἱ ἀῑευπε, εἲ Τεοπίεις αηας ἆε {απηπιίς Βρίειτί 
ἁλεοιρι]ις αἆ Τ,γοορΏτοηεπι {ογ]βῖε, ΡΟΜΟΥΕΊΙ ῥαδετέ 
Ππουγῆσ αὖ Εβίσωγο, φμία ᾗ ῥεῖπαης γεζλαπι εὐς- 
Π{{40πεῃ αὐίέσογα, ἄς ῥγίπιμς ᾗπ ῥγἱποίρία παίωγα 
{πείάεγὴ, η πάς πένοτ/α ἐγαδίαίίο «Ώεπιοεγέέεα ἆβ- 
βεείω”. ἸΜειτοάοτις γετο αρετίε ἆο ρ]ή]οίορΏία 
ἀῑχιι, ΔΕ ῥγίνί[]εε Ώεηηρογείς, Εβίε Γη π-- 
ζκασι Πί[ε αά [αβίρηίαπι ῥεγνεμέηγωπ. Αἲ νετον 
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τὸ Δημοκρίτη δόγματα ἕὴν οὐχ. ἔτω, ὡς οἵς) Κολώτης, γελοῖος ζῷ οὐ 
τὸ μὴ ἕν ἄγονπ Δημοκβίτῳ χοπαχολεθὦν ὁ ᾿Ἐπίκερος. 

δ. Ἐγκαολᾶ δὲ υπ «φθῶτον ὅτι τό «οβωγµάτων ἔχφσον εἰπὼν 
΄ ον ο Ἀ . ον ΜΑ λ / ) λ ου. / 

1199 οὐ μάλλον τοίον Ἠ τοίον εἴνομ συγκεχυχε τὸν (ο. Αλλα τοσᾶτον Ύε 

» 

Δημόκριτος Ἀποδει τὸ νοµίζφ μὴ μᾶλλον εἶναι τοῖον ἢ τοῖον τἶό ««.θαγ- 
µάπων ἔχασον, ὧθε Πρωταγόρα τὰ σοφισῇ τῶτο εἰπόνι μεμαχ]θαι, καὶ 
γεγραφέναι πολλὼ καὶ πο ουνὰ «φθὺς αὐτόν οἷς Φὐδὲ ὄνωρ ὀντυχὼν ὁ 
Κολώτης, ἐσφαάλη «ὶ λέξυ τᾶ ἀνδιὸς, ὂν ᾗ διορίζεται μὴ μᾶλλον τὸ 
Δὲν, Ἡ τὸ Μηδὲν )] Δὲν μῇῥ ὀνομάζων τὸ σῶμα, Μηδὲν δὲ τὸ κενὀν, 

ὡς καὶ τώτη φύσιν τινὼ κοὶ Ἱποόσοισιν ἰδίαν ἔχωτο. Ὁ οἳ ὦω δόξας τὸ 
μηδὲν μᾶλλω "Ἔ)) ποῖον ἡ ποῖον, Ἐπρωνρέῳ δδ[µαπι κέχρηταμ, τὸ πάσας 

»Ε]) τὰς δὶ αἰῶ-ήσως Φαντασίας ἀληλεῖ, Ἐὶ 39 δυοῖν λεγόντων, τὸ μθ) 
αὐσηρὸν 5) τὸν οἶνο, τᾶ δὲ γλυκιὼ, Θὐδέτερος Ψύδιτοι τῇ αἰῶήσὲ, 
ή μᾶλλον ὁ οἶνος αὐφηρὸς ἢ γλυκύς ὅδι; Καὶ μἱὼ λητεό γε τῷ σπα 
τὰς μὴν ὡς Ἱερμώ, τὰς δὲ ὡς Ψνχρὼ χρωμδύες ἰδεν ὕου' οἱ μλὸ ολὸ 
Ψυχφὸν, οἱ δὲ )εριὸν ἐπεμθάλλεν κελεύεσ. Ηρὸς δὲ Βεῤῥονίκίω τὶὸ 
Δηϊπιόρου πἵό Λακεδαιμονίων πινὼ φωναικὼν αἀφιχεῶαι λέγεσν' ὡς δὲ 
ἐγγὺς Ῥλλήλων «ςλσῆλουν, εὐθὺς Ἀποσραφῆναι, τὼ μῖῥ τὸ µύρον, ὡς 
έορε, τὼ δὲ τὸ βάτορο δυχερόνασω. Εἴᾷ ἆω μὴ μᾶλλόν ἔδι ἡ 
ἑτέροι Ὁ ἑτέρος αληθὴς αἰῶησις, εἰκός ὅδι καὶ τὸ ὕδωρ μὴ μᾶλλον )) 

Ἐ. 4. εἰπὼν] Τα Ἁγ]. οοττεχῖί, Ὑπ]σο, ἔπιών. 

{ [εουπάμπι Ὠεπιουτῖεῖ ἀεοτγεία γϊνί ποη Ρροίεβ, 
αἰάϊου]ας Ἐρίουτις, αἱ 2ἆ ποπ γΙνεπάμπι ἆμςεῃ- 
{επι {εαπατις. 

ΙΨ. Πιο ρτίπιαπι Ἰά νὶεῖο ἆπί, ααοά µπαπη- 
Φπα7ΙΦΜΕ ΤΕΙ α[Ἴογεπς ΠοἨ ηιαρίς {αἱζ ιά ἠαήρηη 
ε[ε, υἱ{αη ῥεγμγῥανεγΗ. Αίαιί ἔαπέαπι αΏεβ Ἆος 
τε [επίετίε Γλεπιουτίέας, ιξ εἴίαπι ΡΓοίβρούατη {ο- 
ΡΗήχαπι Ίος αβατππαπίεπα Ἱπιρασηανετίε, ας πια] εα 
εί ρτοραδί]]α οοπίτα ειπα [οπἱρίετίτ. Όυα επι πε 
Ρε {οπιππῃ αιἶάεπι γ]άϊΠει (Οοἱοίες, Ιαρίις ε[ῖ ἵπ 
γετοῖ εἶς, αωίβις ἀεβηίέ πο πιαρίς ἆρῃ εΏε 
ο1αΠ1 7: 41η ΠΟΙΠΙΠΑΏΦ οοτρις5, /πεάεῃ ἵπαπε, 
αυαί Ίος 4 οφιαο {ιαπα αωαηάαπα Παέαταπα ες {ιὓ- 
{{αηείαπι Ἠαῦοτει. Ἐπίπαγετο αιἱ {επείτει πὶμῖ] 

πιαρίς {αΐε ε[αε α παπι {αἱε, ἙρίοιιΓειιπι {εαιετουγ 
ἀεογείαπι, 41ο οπηπία [εη/ υία ενα /[ήιρίη 
ερ. ἵΝαπι ῇ ἆμοῦις ἀἰσεπείους, αἰτετο αμτεγαπα 
εΠε νίηωπι, αἰτετο ἀμίοε, πευίτίας {[εηίας {α11ε, 
ααί πιαρῖς αι{ἴεγαπα απῖτ γίπαπι αρ ἆμ]οε ὃ 
Ομἱη εἰ εοάεπι Ιαγαςτο νἱάες υπυπα έ σαἱ]άο, αἷ- 
ἕεταπα πε Εὶσίάο με ; ουπι Πίο εαἰἰἆαπι, 1]]ε Εῖρι- 
ἆαπι αβαπάϊ Ίάδεαι. Εε {εταηί ραγίαηαπι 4µαΠ- 
ἆαπ πια]ίεγεπι αεςεβιίΠε αἆ Βετεπίσειη 12ειοίατί 
μΧοζεπ], οµππαιιε ἱηγίοεπι αρρτορίπαιαΠεηῖ, ανεΓ-- 
(6 βΗΠε, ααοά απσιεηίαπ] αἰίετα, αἰίετα Ὀμίγτιϊη 
οἱέχείεῃς ανεγίατετιτ. ῥἱ εἴσο μπα {εηΠο πο εἴὲ 
γεγίογ αμα 2ἱέεΓὰ, «οΠ{εηταπεΙΠα ο{ξ 44 ΗΠ1 ΠΟΠ 
πιαρίς Πἱρἰάαπα εῃε ααίΏ σαλάαπη, εἴ αΠσεέηα 

ΥοΙ. Υ. 7”, 7 
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Ν Ἀ Ν ον λ / κ. λ / Ν ο 3 ΧἈ Ψυχρὸν ἢ ερμῶν, καὶ τὸ μύρο καὶ τὸ βῶτυρο μὴ μᾶλλον εὐῶδες Ἰ ο 
δυσῶδες. Ἐὶ ὸ αὖ τὸ ΦαιόμΆμον ἕτερον ἑτέρῳ Φάσκει τι, ἀμφότερα, 

«ναι λέων λέληρεν. 
έ. « Αἱ δὲ φολυθρόλλητοι συμµετείαι καὶ ἁρμοίαι ἴ «οι τὸ 

ὅ αἰῶητήθκα πόρων, αἴτε πολυμιξίαι Ἡν ασερµάτων, ἃ δὶ πᾶσι χυμοῖς 
«καὶ ὀσμαῖς καὶ χροιαῖς ἐνδιεαπαρμῆῥα λέγεσν ἑτέραων ἑτέρῳ ποιότητος 
ὅ κυᾶν αἰῶησυ, 6ὐχ ἄντχρυς εἰς το μὴ μᾶλλο τὰ σφθάγμάῳ σιω-- 
ελαιώησιν αὐτοῖς; Τὰς φλδὺ οἰομλῥης ψεύδιῷαι τὼ αἰῶησν, ὅτι τὸ 
ὀνανπα πάθη γωόμδμα τοῖς χεωμδύοις Ἀπὸ αἵν αὐτίν ὁρῶσι, αδαμυθού- 
µδοι, διδώσκησιν ὡς,  ἀναπεφυεμ]νων ὰ) συμμιγνυμλῥων ὁμοῦ τι παάν- Ὁ 

ἅ πων, ἄλλα δὲ ἄλλῳ ππεφυχότος ὀναρμότιειυ, σὔχ. ἔπ Ὁ αὐτῆς. ποιότητος 

« ἐπαφὴ καὶ ἀνήληψις, Θὐδὲ πᾶῶσι τοῖς μέρει κιν πωνᾶς ὡσαύτως τὸ 
ὅ ὑπυκείμλρον ὸλλὰ ὀκείνοις ἔχφσοι µόνοις ὀντυγ]άνοτες «πθὺς ἃ σύμ.-- 
« µετεον έχεα τὼ αἰῶησν, 6όχ. ὀρ)ὼς ἱομάχονται αὖθι τᾶ χρησὺν, ἢ 

« πονηρὸν, ἢ λάνκὸν ἡ μὴ λόνκὸν 2) τὸ φρᾶγμα, τὸς αὐθί οἰόμῆμοι 
« βεοαιοιῦ αἰῶήσέο, τῷ τὰς οἴλλων ἀνωρᾶν οὲῖ δὲ αἰῶήσὰ μθὸ μηδὲ 
« αἰαμάχεῶα «πᾶσαι 3ὸ ἅπ]οταί πνος, οἷον ἐκ ποηγῆς τῆς “«ολυ- 

« µιξίας ἐχάση λαμθάνησα τὸ «πθόσφορον κο οἰκδον" ὅλεα ὃ μὴ χοτ- Ἡ 

- μια ων... 

60.2. Εἰ γὰρ---λέληνεν] Μάιπῖπηε Ιπίεσετ Ίοσμς: εἰ Χγ]. Πε]]απι, εοτταρί{εῖοα πσπαπι, αρρο[αΙ{. Βαρίσος Ἠαπο 
{α]ῇο Απαέτοτϊς {οτιρίαταση : Εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ Φαινόμενον ἕτερον ἑτέρῳ φάσκει τις εἶναι, τὸ αὐτὸ ἀμφότερα εἶναι 
λέγων λέληδεν. Ίτεπι εχρτεβιηχαό ἵη Τ/41ΠΙΦ. 

0. 6. ἑτέρῳ σοιότητος] Βὶς Ἑ. ἵπ Ροβτεπιο οοπ/{επῖ{ εἴαπα Β. Ὑυ]σο, ἑτερῶν «ποιότητα». 
ὮΤ. 1. ὁμᾶ τι] δἱο Ἑ. Ὑπ]σο, ὅμῃ τοι. «Ἔάεπι πιοᾷο ἀαῖ συμμεμιγμένω». 
Τ. ο. ὃ σονηρὸν] Αάάῑάϊπιας εκ Β. Ε. ΑΙ αμοτ οοπ]οϊαπε: Απιϊοί. λάεσ. χεωσὸν Ἰ μὴ χρωσόν. Ῥεϊῆς, χρυσὸν 

3 ΦχΕΊΓο). . ᾿ 

Ῥυέγτο ποπ ππε]ῖας οἶστε, ποη ἀείετῖας. Άαπι ααἵ ὅδμο η παίωγα [4 εὔηραγαίµα Ἡμ αἰμιά αἰη φιᾶ-- 
ἴάεπα Ἡ Παπι αἰιιά αἲῖ εΠε αἴε, ἵ5 Ἱπιργαάεης - ἀγεί 0η ε[[ὲ εοπίαδίώῃ απ αββγεΡεΠῇΙοπεηι εἶ[εη 
έταππαιε Ιάρπι αβμτπιαῖ εῇς. φιιαἰἑ{αέέε, πεφιε α γε [εὐ]εέ]α ούπες οπΙπΙδς ῥαγέί-- 

Υ. ΤΠ] αίεπι πι[έογαπῃ {εΓπποπε εΙα ϱὔη- ο εθᾶεηι πποᾶο αῇπει: /[εά εαν απ Ππομίφις 
εὐππ]χαίες εἰ ῥγοβογέΐσηες ηραέηηι ἐπ [2Π{ἱεπάὲ π- ΦΕΕΠΥΥΕΥΕ αά φµάς [2ηῃ βαδεί ΊπΕηβΙΓα γε[ῥοπάεπίε 
γωηιεπέέε, εἰ η Η1βΙίεες {2ηΗΠΙΤΗ ῥΕΥΥΗΕΧΗΟΠΕΟ φ «ὐπεΗΠαέῶη. {έαφιο ΠΟΠ γεζῖε πος ἄε εο εεγίαγεν 
οπηπίθης [αβογίδ, οογίδμε, εοἰογίδη[ήηε πίρεγία επι ε[]ε αἴδατι αέ ποῃ αἰδαμν μη ΠΟΠΥΙΟΗ [η 
αἴωπε [2η Ίπουετε αά αἶίαι αἰἰογωη Φα αίος  Ὅομήηι ἀε[επάργον αἰἰεηιῶη ππβησμαγο. «ΝΗὲ είπε 
βεγερίεπάµγι, απ ΠΟΠ τεζχα 905 αάϊσιπε αἆ ἀἶοεπ- {/[εηῇοπί γεριρπαπάιῶη ε[[ εἴὔη φμαοῖς αἰφμίά αβ-- 
ἁπι, α]ιά αἷο ποῃ πιασί εΠε επεὶ Ἐτεπίπ ᾖΛγεβεπάαί εκ λα ππμέβΙοί ηἱκέμγα 5 Ζιωσυῖς (4, 
αωαπάο τεε]]ετε Ἠος νο]απε, αῖ {εη[αφ {]ετο Φιιθά οἱ ϱ() αεοοπωΠοάαέµήη εἰ εοπυεπλεποι «Νεφιε ἄε 
Ἰάεο αἶωπε, αιοά ν]άεπε ἀῑνετίε αὖ εαἀεπί ΤεΠος «({οί0 ῥγοπποίαπά”ι ε[]2, εὔΗ ῥαγέες ἀωμίακαί αἰΠ{η-- 
αθΏς], ἀοοθηῖ, εὔ///ς αέφρ ῥεΥπιέκΗὲς [πμ] οὐηπί- ΚαΠίΗΥ: πεφιό ῥηαπάκσα Φ7Η1ΕΦ ἐεδεγό ἐοάεπι ΤΙαάο 
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κ ἠηορᾶῦ, αἀπομδας μεεῶν, μηδὲ τὸ αὐτὸ οἴεῶ-αι δεῖν τάοευ. ἅπανα,, 

6 ὤλλες κατ ἀλλίω ποιότητα καὶ δύαµιν αυτ πάφοναι. Αρα δὲ 
σκοπἑῖν νεο μᾶλλον ἄνθδρωποι τὸ μὴ μᾶλλον ἐπιέγεσι τοῖς «ιθόγμαση, 

ἢ οἳ πᾶν μζῥ τὸ αἰῶ ητὸν, κρᾶμα. παντοδαπῶν ποιοτήτων Ἀποφαίνεσι 

Σύμμικτο, ὧςε γλεῦκος αὐλητήρλον, | 
Σς « .” » Ἁῳ2 / . ἃ ἔῥεω δὲ ὁμολογᾶα τὰς χΦωόνας αὐτοῖς, καὶ παντάπασιν οἴχεῶς τὸ κει- 

'τήβκον, ἄνπξ εἰλικρινὲς αἰῶητὸν ὁπᾶν, κ μὴ πολλὰ ἔχαςον ἀπέλιπον; 

σ’. Ὅρα ὃὶ ἃ αἲθὶ τὸ οὔνε τῆς εεμότητος ὂν τὰ Συμποσίω ΤΠο- 
μα, , / " ν . λ λύαυον ἄντά Αλ] λεγόμημον Ἐπίκερος πεποίηκε λέγωτος 9, -: Οὐ Φὴς 

ὅ ένα, ὦ ̓ Ἐπίκμρε, τὰς ὑπὸ τῷ οὔν Ἀ]ο)ερμασίας; ὑπέλαρέ πε, “Οὐ 
κε ολ / Ν ’ / Ν 4’ Φον ὃν ες, ὃν το χά9ολΗ ερααντιχὸν Ἀποφανεῶς τὸν οἴνον εἶναι κοὶ μὲ συικρὸν, 

ὅ Φωνέ) μδῥ 39 τὸ χάθόλε σὔχ εἶναι εεμαντπχὸς ὁ οἶνος, τᾶδε δὲ ππνος 
κ ς » / 2 ρο8 κ « ὁ ποσᾶτος εἶναι )εραοντιὸς ἂν ῥήεη” Καὶ πάλι αἰίαν ὑσγειπὼν, 

λ 4 ό νι, Ἆ / 

Φλίψεις τε καὶ Ἀ]άσορὰς ἀτόμων, ἑτέρων δὲ συμμίξεις κοὶ «οδαζόύξεις 
᾽αἴτιασάμῆμος ὂν τῇ «οξὺς τὸ σῶμα, χαζωμίξει τᾷ οὔε, ὀιλέγε, - Διὸ 

« 9’ 3 ιο ΝΑ / 
6 δὶ κφδύλΗ μῖῥ οὐ ῥητέον τὸν οἴνον εἶναι λερμαντικόν τῆς δὲ τοιαύτης 

.ω Αν Ἀ ον χ 

« φύσεως χοὶ τῆς ὅτω Ἀ]ακειμῤης ὈΕεμαντικὸν τὸν τοσοῦτον, ἢ τῆσδε τὸν 
5 . Νν Ἄ ο 2 3 / «ε ποσοῦτον εἶναι ψυκτικό ἔνειπ }ὸ καὶ τοιαδται ὂν τῷ τοάτῳ ἀλροίσ- 

Ε.. 3. Αρα δὲ] Ἐοτίε, Ὥρα δή.  Φαλι δω, 
Ἐ.. 6. αὐλητήριον) Ἠοο ππΠΗ, { {οτίε, ππαπάαπα 1ῃ ληνητήριον Υο] ἔκκλυςήριον. Ὦιπκίπχας υς Ῥοπασίαπι, Λι- 

ἀαξζες πεητε α]]α οαπα αιιέχοσ{αίε οοιτῖσετε ἱεηίαί βαἱπιαβιθ Συμμικτὸν ὥγε γλαυκὸς ἀὐλιγήριον, Ἐκετοῖτ, 
Ῥ]ήπ. Τ.Ι. ρ.415. 

Ἐ. ϱ. Πολύανον] Ἐκ ππο τεοερὶ Χγ]. Ὑυ]ρο, Πολύδινον, 
Ε, 1. ὑπέλαβέ τις] Ἐοτίς, ὑπέλαθεν αὐτός, 

Γἱοεπίε επίπι Ροΐγαπο, «Ἀεσααε, Εβίεµγεν, υπΗηι 
εω]ε/πεεγε ἕ {αῦ]εεῖς φαἱάαπι, «Ύση µηέυεγ/ς ἂε υἶπο 
βγοπωπείαγέ «[[ε εἰ υἱπι εαἰε[αεζεμά!: εἲ ραι]ο Ρο: 
7Ιάσέμν επἰση ΙἱὍεγ/2 πο ῥαδεγε [αειᾖἑαίοπα εαἰε[α- 
εἰεπαί οπως {απ μία βπεεε εαἱε[αεεγε 

«π 6 εαειι ο µη αἰζως αἶἷα ε]ς υἱ εί Γαεμίαίε 
α[Πείαέηγ. τεπάιπληε Ίδπα εβ, ααἱπαπι Ποπιῖ- 
Ώςδ ΠΟΠ πιαρίς Ἠος ααπι Π]]ιά 
παηί ὃ Όετίε Βἰ, ααἱ οπιπίς 
Π]ίαπα παἰχευταπα βατυυπέ, 

ε τερις Ιπίε- 
βεπετῖς ααα](αίαπι {εη- 

ει ἐωτρίάας πιαβ] 4: {εγνογ αἴμαη», 

Είοπέυταιε {1ο «Άποπες ρετίτε 1ρῇ5, εί οπιηίπο 
20ο]ετὶ {αου]ταίεπι Ἱμάϊςαπαϊ, { α]]απι {εηβ]ε Πη- 
εεγαπι τεΙπαιετεης, πο απιπιᾳιοάαιε παυ]εα {- 
εεΓεηίξ. 

Υ]. Ὑἱάε Ίαπι, αµα ἆε υἱπῖ σαἱοτε {εστι ἁῑ[- 
Ῥυϊαπίεπι Ῥο]γαπαπι 1 οοηγ]νίο Ἐρίουτιις Εαοῖξ. 

ῥο/ε ἀἰωπης. Ἑατίαπιαιε ταξίοπεπα Γεάάςεῃς, ᾖή{- 
οπες οἱ αἰ[[επιιπαξίοπες α{οΙΟΥΜΠΗ» αἰίογφιε αά- 
Φηἱκ{{οπος εἰ αὐωπέβίοπες οαιή[αίις ἴπ Υηὶ ουπ1 ϱΟἵ- 
Ροτε οοπηπηίκΏίοης, παὶς αάάῑε: Πέαφιρ μπύυεηο ᾱἷ- 
εεπάωη πο” 6), υέπιῶῃ [ο υἱ εαἰε[αειεπαί ῥγσαῖ- 
{1 /[εᾷ ἰαμίωι υἰπί η] ησάί {έαφιε α[[εέίανι 
παίμγζῦ εαἰε[αεεγε ῥο[/ε, αμί γεβίρεγαγε. 1π[ωπί 
επίπι π {αἱ εοπσεγίε εΗίαπα {ος ποτ, ε ΦΗίδς 

Ζ 7 2 
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ἅ ματι Φύσές οξ ὧν ἂν Ψυχρὸν συξαίη, εἰ δέον γε ἑτέραις «δαζυεῖσαι, 
 Ψυχρασίας φύσιν Ἀποτελέσέων ὅ)εν οξαπαπώμδροι, οἱ μδῥ, Ψυκτικὸν 
ἅ τὸ κφθόλΏ φαῶν, εἶναι τὸν οἴνον, οἱ δὲ, λερμαντκόν Ὁ ὃὶ λέγων 

ὀξηπατηῶ-αι τὸς πολλὴς, τὸ ερμαῖνον, λερικαντικὀν, ἢ τὸ Ψύχο, Ψυκτ- 
λ ε / ᾽ λ / ν) λ ο ο ο Ἀ ν 

χὸν Ἱπσυλαμοάνοντας, εἰ μὴ «νοµίζοι τὸ μὴ μᾶλλον εἴνο] τοῖον ἢ τοῖον 
ἔχασον ἀκολε)εῦν οἷν εἴρηκεν, αὐτὸς «ξηπάτηται. Προσίφθησι δὲ ὅτ 
« πολλάκις θὐδὲ ἦλ)εν εἰς τὸ σῶμα, ερμαντικὶὼὺ οπιφέρων ἢ Ψυκτικἰὼ 
ὅ δμύαµιν ὁ οἴνος, δλλὰ κωηβέντος τ ὄγκε καὶ νομΏνης αἴώ σωμάτων 
ὅ µέζκύσως, αἱ ποσα τὸ ερμὸν ἆτομοι νιῦ μὺ σιωῆλδον εἰς τὸ 
ςς αν. λ / Ηλ / / (ο λ / ὧ / 3 ο 

αὐτὸ, καὶ παρέρον ἰπδὸ πλή»ες ερμοτήζα καὶ “Ούρωσιν Τα σωματε, γι 

ἅ δὲ ὀκπεπῦσαι χοτέψυξαν. .ν 

ἕ. Ἔπ ὃ τάτοις «οθλσπωνέση χεἸὼς τὸ καλάμΆμον καὶ νομιζόμηνον 
σικρὸν, γλυκὸ, χαναρτικὸν, πνωτπκὸν, Φωτεμὸν, ὡς Θὐδενὸς ἔχοντίθ” 
αὐτοτελῆ ποιότήζι καὶ δμύαμω, Φὐδὲ διῶντος μᾶλλον ἢ ππάβοντος, ὅταν 
ἐγβυωνή) τοῖς σώμαιση, ἀλλίω 3 ο ἄλλοις α]αΦορὼν καὶ κρᾶσν λαμ.- 

5 2 / 3 ς 2 / 2 / 

θάνουτος, 6ἐχ ὠθηλός ὅοιω. Αὐτὸς } ὦω ὁ Ἐπίκβρος ὂν τῷ δευτέρῳ 
ο) / ᾽ Ὀ / ου ο / 

τ αοὸς Θεόφροισον, - ὂκ τ) λέγων τὰ χρώμυ ο συμφοῆ τοῖς σωµασιν, 
« ὃλλὰ νὰὣς κὉ ποιάς πας τάξεις « έσάς «πεὺς Ὁ ὄψμι, οὐ μᾶλλον 

ὁ Φιὰ κὉ τῶτον 3 λόγω ἀχρωμάτςον σῶμα, Ξ) ἢ χρόμα ἔχο. ᾿Άνω- 

Α.. 6. εἶ δέον γε] ΙΠιεσεπάαπι γ]άείατ, εἰς δέον τε----. 
Α. 7. ἀποτελέσειαν] ἀπολέσειαν, Μεζ. 
Β. 8. Ἔτι δὶ----χεσδαι] Περεπάαπι, αί εἰ Ἐειῆκας ν]ά1ί, Ὅτι δὲ τώτως ασρὸς αν ἐπὶ χρηδαν, 
0.4. ἄδηλός] Τεσεπάιπι ἀδηλόν, οαπι Ἐεϊίκιο. Ε]αίάεπα ἐγ[εήται, Ραπ]ο απίε, ποΏ {επι ποσεβατίαπα., 

[σης εὐπβεί ῥο/, { σα µ[ως Γεγαί, μὲ αι α- 
{μἔτας παάµγανι ἱσε[Γαξήοπές ῥγα/επί. Ὁπάε ῥεΥ 
ΕΥΥΟΓΕΊΙ αῑί υπ επίυεγ/ε μπα ἀἰχεγπέ, 
ο εαἰέζαείεπε. Ῥάπε ο! Ρ]ετοίααε ετταν]Πε αἴς, 
ααοά «λ]ε[αείεῃς ὰ αιοἀ «α]ε[αςῖε, {σε[αςῖεης τὰ 
αι οά {τίρείαεῖς οεπίαετη{, Τρία ἀεείριεατ, {Π ποπ 
{εηῖς εκ {ας γετδίς Ίος «οπ{εαα1, πΙλΙ] πηασίς εῃε 
ταἷε ᾳπαπι (2]ε. Αάάῑε ροττο, /αῤε υἱη ἐπ εογβµς 
ἕνα υεηίγεν μέ πεφό εαΙργε”ι πεφμε [γέσης {1ῇ2ΓΕΝ- 
{7η υέσα [22 α[]εγαί: [ερ τοπία 7ποἱε εἰ αξία 
εὔγβΟΥΙΗ ΙΙ {1οήε, αοπη Φε εαἰογ”Η Γπάμειμηέ αἲί-- 
Φμαπάο, Ἱπαιῖς, εοζωηέες [μα η ΗΕ πε εαἰογεῃ εἰ 
{πῇαπωπα(ίσπεπη εὐγβογ ῥγαδεπέ: αὐίφμαπάο εἰαβ/α 

έρης σἰσππή. 
ΥΠ. Πτα νετο ἁεοτεια Ιέεπι τε[εγῖ ροῇε αΠῖ- 

Ῥετίααε αά ϱα οπιπία αὐα Ἠαδεπτις εί ἀῑσυπεις 
2ΠΙΑΤΑ, ἁπ]εία, ριτραπίϊα, {οροτί{ετα, Ἰας]άα, 411ο- 
ταπα πα ]]άπι ρεγ[εξῖαπα ἵπ {είε Ἠαδετε ααΠΙταίεπη 
εί γίπι ασεπάϊ Ρο αµαπι ραϊεπάϊ υὈί ἵπ «οἵ- 
Ροτα Ἱποϊάμπε, {εά αἰῖαπι ἵπ αῑῖς παποϊ{οί ἀῑβετεῃ-- 
τίαπα ας {οπαρετίεπι, Ἠαιιά ορίουταπι εΠ. Τρίε αι- 
ἀεπι Ερίουιγις 1Π {εομπάο αἀνετίας ΤΠεορηταίεαπη 
1θτο περα εογβογέδαες ὕππα[εί να. δεπεγαγὲ 
/εειπάα Φμα/άαὖι ογ Μπα ξίοηες εἰ ῥοµές γεῥεξῖν 
οἱ, ᾖαε γάΐἱοπε, Ιπαυῖε, εογρµΣ πση παρί; ε[Γεί 
εο)ογίς ΕΚΡΟΥΣ ΦάΙ ϱοἰΓΑ{ΗΠΠ ΒΗρία αὐίεπι ἵπ 
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᾽Αλλὼ καὶ χωρὶς τάτη τὰ μέρας, 
« σἔχ οἴδο ὅπως δὲ τὰ ὂν πιότει ζεῦτα ὄνται Φῆσαι χεώματα ἔχει 
6 χωίτοι πολλακις ἀέρος ὁμοίως σκοπώδους «Ὀρικευμλε, οἱ μὺ αἰδά- 

««γοται χρωμάτων αἱαφορᾷς, οἱ δὲ σέχ αἰῶάνον) δὶ ἀμθλότητα τῆς 
« ὄψεως ἔτι Ἀ, ἐἴσελθοντες εἰς σκοτφνὀν οἶκον, θόδεμίαν ὄψιν χβώμαιτος 

ὁρῶμὸμ αναμεύαντες δὲ μµικρὸν, ὁρῶμὴμ' οὐ μᾶλλον ὅω έχεω Ἡ μὴ 
ὅ ἔχευ χρώμα ῥηθήσται τἴ σωμάτων ἔχαςο. Ἐἶ δὲ τὸ χρώμα. «φεός 
ςς λ ιν λ 2/ Ἆ Δ ω͵ 2 δὲ Ἂ Ἆ Ν 

τι, καὶ τὸ λόυκὸν ἔσαι «πεός πι, καὶ τὸ χυανοιῶ εἰ δὲ ῦτα, καὶ τὸ 

« γλυκὺ ὁ τὸ πικρό ὧσε κ πάσης ποιότητος ἀληθώο, τὸ μὴ μᾶλλον 
ὁ ενω, ἢ μὴ ἕἶναι, χατηγορὲῶ α΄ τοῖς 39 οὕτω π'άα/εσιν ἔσαι τοῦτον, 

« σὖκ ἔσαι δὲ τοῖς μὴ πάφουσ. Τὸν ων [όῤοορον καὶ τὸν τ 
Φησι γίνεῷ αι τὰς τὸ μηδὲν μᾶλλον ποῖον ἢ τοῖον οπιφ)εγομλύες τοῖς 

αν ᾧ 
. 

”» 

«Φθόγμασν, ἑαυτῇ κοζασκεδώννυσι καὶ τὸ χα: ηγεμόνος ὁ Κολώτης. 
ή. Άρα ὅω ὀζαῦὃω µόνον ὁ ηναϊος 

Άλλων Ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρύων 

ἀναπέφηνεο; Οὕμημαω" Ἀλλ' ἔπ μᾶλλον ὂν τὰ δευτέῳ τἶδ οβιημη- 
µάπων λέλή)ε τῷ Δημοκράτω τὸν Ἐπίκαρον ἐκ. τὸ ἕῃν σιυεζωνὠν. Τὸ ᾿ 
3 νόµῳ χροὼ εἶναι, κοὶ νόµῳ γλυκὴ, κὶ νόµῳ σύγκρισν Ἔ τὰς ἀτό- 
µες εἰρημδον Φφιῶν ὑπὸ Δημοκβίτη ταῖς αἰῶήπσ, ὁ Ὑ ἐμμβῤονι τῷ 

Ὦ. 9. καὶ τὸν τ Ἡ ἐν ὢ] Οτεᾶαπι οοττϊσεπάωπῃ, καὶ τὸν τάραχον, ἓν ὧ. Απιϊοί, Απο, ΜοΣ. Ἐεϊῆς. (αρρ]επί πηλόν, 
Ε. 7. σύγκρισω Ἀ τὰς ἀτόμης] Ἱιεσεπάτπι, σύγκρισω, ἔτεῃ δὲ τὸ κενὸν καὶ τὰς ὠτόμης. Ὑἱὰ. Ἱπίετρτείες αἆ ΤΏοᾳ. Τια- 

επι. 15, 44, 73. 
Ε. 8. ταις αἰδήσεσι] µάχεδαι ταῖς αἰσνήσεσι, νεὶ Επηϊ]επι ἵπ {οτπιαπη, οοττϊσεπάστη οππῃ Ἐεἴ[κίο, 

παπς {εηέεηέῖαπι {ετ]ρίετας: ΟΕἱεγώι εἰἶαηι αὐ[φιε 
ῥας ῥαγίεν πε[εἰσ φμο βῥαξῖο οβογέεαέ {αν φις {η 
{οπετίς [ή εοἰογαία ἀῑτεγο. «4ἱφωί [αβεππεγο 
αἴγε Ιεπεύγο[ο εἰγοιη[[ο, αἱ [επίήεπέ α[ογίπιεη 
ϱοἱογμήην «δὲ πο [οπ{(έ οὐ υἶ[ις ΛεδεΓιιώ πό: ἆε- 
{πάε ἱπσγε[ῃ ἐπ ἄοηιμηῃ ἑεποὐγίρο[αα, ἐπί ι]µηη 
εοἰογοῖῃ υἱάεηπις : ῥαγυα Ίπογα 1ὐί Γαξζα, υἱάεηις, 
Έτρο απήφιοάφµε εογµς ἀἱερπης ΠΟΛ πάσι ᾖαύεγε 
Φά1Π ποἩ ῥαζεγε εοἰογοπ. δὲ αίΕΙΗ οἱ εκ ΕΟΓΗΤΗ 
ϱ/{ εεη{ε φις αἰίο χεΓεΥωπέΥ, αἰδε(ῖο ΦιοΦ1ε Τε[ῥεέλη 
αέρας αἰεάο εγ{έ, εἰ εγλεὔΗ: εἰ { βεεεν εἴίατη 

Ὅ πάγΗι εἰ ἀίεε [είφε, ιά αἷε Π]]ά ΊοἨ φιια]/αἲε 
νεγε αἰραίμγν εά9Ι ποἩ πιασές ε[ἶο φιιαηη ε[[ε: ἰαἰὶς 

επέη εγὴ{ φιισυίεν φαν ε/} [2ηΗΕΠΗς α[]εζ[ίο. Ῥτο- 
Ιπάε «απο, ἵπ 4μο Ίάοετε αἰῖ ο5 αμ] {εδ πο πῃᾶ- 
ρῖς πος αµαπι Π]]ιά οΠε ρτοπαπείαηῖ, {είε εἰ πιᾶ- 
οί γαπα παπα ρεγ{απάϊε (οἱοῖες. 
ΥΠ. Απ νετο Πὶς ἔληέωπι ερτερίας ἴ]]ε 

ΑΙ]5 πιεάστῖ να]ς, 1ρίε αἱοεπίδας {οαίςης ὃ 

ον Ρτοίεξο. βεά πιασίς είίαπι 1η {[εουηἆα το- 
Ργεπεπίοπε ἱπιρτιάεη ουπι ΏεπιοςΓίο Ερὶςιι- 
τωπη ϱ ΙΑ εχίυτδαί. Όυμοά επίπι ἴ]]ε ἀῑχίε {η/ζε- 
Μο Ρομπ ε[]ε εὐἴογεπι, {έεηιφιιο ἁι[εκάπεη, εί 
εΟΠΕΥΕΙΙΟΛΕΗ: Τευεγα 44 ε[]ε, 1 ἵπαπε οἱ αἰοηοςι 
Άος Ιρίεας Ώεπιουτίεί ἀῑέχαπι αἷε Οοἱοίε γέρις- 
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| 

λόγω τύτῳ καὶ χεώμλρον ἐο] ἂν αὐτὸν ὡς Ὁ ἐπ ἡ ἕῃ αἱανοηδίώαι. τε 

Πρὸς τῶτον ἀντειπὲν μὸ θὐδὶν έχω τὸν λόγον, εἰπᾶν δὲ ὅτπ ζαῦτι ὃν 
Ἔπικθρου δυγµάτων ὅτως ἀχώρισα δω ὡς τὸ αμα καὶ τὸ [βάρος 
ο να} / / «ο Αμ μμ μη 
αυτοι τὴς ατομεᾶ λεγεσ,. Τί γ9 λεγει Δημβκρατος:  Οὐσας απειρᾶς 

ὁ τὸ πλῆφυς, ὠτόμες τε καὶ Ἀ]α φόρους, ἔτι δὲ Ἀποίας ὢ ἀπαλεῖς, ὃν τὰ 
«κε Φέεῶ αι διεαπαεµλῥας ὅπιν δὲ «ελάσωσν Ῥλλήλαις, ἢ συµπέ- 
ἅ σωσι, ἢἩ «ξιπλακῶσι, Φαϊνεῶς τν αὐροιζομῥων τὸ μὸ, ὕδωρ, τὸ δὲ, τπτ 

σῦρ, τὸ δὲ, Φυτὸν, τὸ δὲ, ἄνθρωπον εἶναι δὲ παντα τὰς ἀτόμες ἰδέας. 
α Απ ἄν χαλεμλύας, ἕτερον δὲ μηδέν ἐκ μὺ 3 τὰ μὴ ὄντος σὔχ 

ἔναι εαν, ὂκ δὲ Ὑ ὄντων μηδὲν ἂν ἡμέῶς, τῷ µήτε σάφεν μήτε 
ςς / Δ λε ει η δε / κ, »/ / οἷξ ᾿ / μέραοάλλῳ τὼς ἀτόμης ὑποὸ οεῤῥότητος ὅλεν ἔτε χρθαν ὁξ ἀχρώσων, 
ὅ οὔτε Φφύσαν ἢ Ψυχίὼ οξ Ἀποίων κοὶ Ἐ ἁππαάρχεω. ᾿ἘΕγκλητέος ὅω 
ὁ Δημόκρατος, ἐχὶ τὰ συµοαίνοντα, ταῖς Ἀρλαϊς ὁμολοφῶν, 2λλὰ λαμβαί- 
νων ρχὸὰς αἷς ωῦτι συµθέηκεω. Έδει 1 ἀμετάθλητα μὴ γέὼς τὰ 

ω / ὴ ιν ο «/ / »/ / / 

«ρώτα, έμλωον δὲ μὴ σιωορῶν ὅτ ποιότητος οἴχετωι πάσης Ὕλύεσις' 5 

δονέιῶς δὲ σιωορῶντα τὶὼ ἁἀτοπίαν, ἀναιαγιωτόταζα ὁ ̓ Ἐπίκαρός ΦΡήση, 

-” 

π]οηϊς α»ᾳπα]]ς εβ ρτοραβΙ]{αθ. 
. διαφόρως] Ἁγ]. Με7. εοττῖριπ{ αδιαφόρης. 

.ἰδέως ] Οοττῖρο, ἰδίως, 

Ιπ{εγαπῖ ὤπας ὢν. 

ως μμ 

ο, 6 -ι 

5 -- 

.ὧς Ἐ ἔτω] γ]. εοττϊσεπάαπη Ῥιίαί, ὡς τεννηκώς ἔπι». Μες. οἱ Ἐεἴῆς, πῖ] ἀεε[ῖο εεπ{οηῖ, Ὀιυίαιςε ορί- 

.. φάντα τὰς ἀτόμες] Ῥτίπγαπη εβ οκ Απιϊοί. ΜΠεΖ. {εοππάαπα εχ Ἑ. εί Μετ. Ὑν]σο, αᾳσώντας τὺς ὠτόμης, 

.6. καὶ Ἐ ὑπάρχειν] καὶ ὠγύχων ὑπάρχειν εκρ]επί Απιϊοι, Τ, Ψ. Βεϊῆς, Α: Ἁγι. εἰ Τ. Υ. αἰίετα οοττεξεῖοπε, 

. αναιοχκυντότατα ὃ Ἐπίκβρός] ΙΤ εσεπάαπι νΙάείατ, ἀναιοχυντότατον' ὃ δὴ Ἐπίκηρον----ἴεπία, απεπηα ἵῃπ Τα 81Π]8 

τεάδιάίπιἁς: Αποιίες Βεἰῆς. πΙῇ ααοά ὃ δὲ Ἐπίκερον γη]. : 

παγε [εηβδμς, ϱέ φιί ῥεγ[ευεγεί ἡπ ᾖας [οηεηίία, 
«α7ηΦΜε {2η έΗγν πο ῥο[1ρ Γπέε[ίσεγε υἰυαίπε αν 
αἩ {[ὲ πιογαµω. ΙΝΙΠΙ] Παῦδεο αιοά οοπίτα ας ἆἷ- 
«211: ος αμίεπι ΡοΠαπῃ αΗΓΠΙΑΓΕ, Τ4Π1 ΠΟΠ Ροῇε 
4 ἀεετετῖς Ἐρίουτί εα {ερατατί, Ύµαπι ἰρᾗ βριΓαπα 
εί ρτανΙ(αίειη 25 «Αἴοπιο περαηί ἀϊσ]αηρί, ' Ομίά 
επίπι ἀῑεῖε ἨΏεπιουκίεωςὲ Φηὐβαπ µας η 1έάίπε 
ηβηίίας, αἰο]βοπίς εἰ αἰ[]ογεπίήα φμαἰα ές φοφιε 
εἰ α{[εαδιοπές εχρεγτες, ἱπ Ὅαειο [ογγὶ ἀἰῥετ[ας: φις 
{ ἐπυίεεπα αβῥγοβίπφπεπέ, απέ ΓπεἱάσηΗ, αῖ [είς εὔτη- 
Λ/εἔζαμ{ωγν εοπρεγίεηι υἰάεγί αἰίση {σπεπι, αἰίαηι 
αφματ, αἰίαηι Λαπίαηε, αἰίαηι Δοίπεη: ε[[ε αίετι 
πες α{οηησν φαν Ἰέραν [η Γογπιας {βρί αβῥεί]αν 

αἶμιά 11). Άαπι εκ εὐ φοά ποη ϱῇ, ΠἱρΙ] ᾖβεγὲ: 
εχ ἐς φις [11 Μ4ΡΗ{ πα οὖν ει οὐ [21Η αίεηι πε- 
σε α[εί βῥο[μπέ αἱοέν πεφο μμ αγί: επάε πεφιε 
«οἱ εΧ εὔγεπΗδς εὐἶογον πεζμε παΐμτα απξ απίγια 
ε φιια/αΐο π]ία ῥγσαι{ἰς οΊΊΠΕΤΗΦΙΙΕ α[[2έἐΓίοπεη [11ῦ-- 
εγ]}ιστεπέέδης εχ//α!. Ἑερτεπεπάεπάυς ε{ρο 12ε- 
πΙοστΙ(Η5, ποπ αιοά Πε.εα σοπ{εβας ας ρτης]- 
Ρῖῖ εγεπίιπε, {εἆ αιοά Ρργϊπο]ρία ροβαε αωΐθας 
Μηαρς αοοϊάωπε. Ὠερεδαί επίπι ομίέ ΠΟΠ. 
ἱπιπιιίαδη]ία ρεϊπεῖρία; α.ΐ5, Βῖ5 ροβείς, {επείγε {9111 
οιηπίς ϱεπεΓρίῖοπεπι αια]ωείς: αἲ νετο Ἱπιριάεῃ-- 
ας εβ, ουπα {εηείας αὐ[ατάαπι οοπ{εφαΐ εκ ργ]ης]- 
Ρίΐ5, Π]]ιά περατε ας τερμάϊίατε, ἱ5 τείεπείς. Ομσά 
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« δργὰς μὴν ὑπυήγεῶς τὸς οὐτὰς, οὐ λέγφν δὲ γόµω χροὼ,  γλυκὺ 
«χα λόυκὸν ὁ τὰς ἄλλας ποιότηαι. Εἰ μὺ ὦυ τὸ Οὐ λέγει τοβτόν 
ὅον, Οὐχ ὁμολογεῖ, εἶδ εἰφισωένων τή ποιᾶ; καὶ }ὸ πὼ Τρόνοιαν ἀναι- 

«εῶν, ἀὐσέβειων Ἀπολιπέν λέγει κο τῆς ἡδονῆς ἕνεχα τὼ Φιλίαν αἱρά- 
µθρος, ὑπὲρ ὃν Φίλων τὼς μεήίεας ἀλ[ηδύνας αναδέχεῶ ο ὶ τὸ μλὺ 
πᾶν ἄπειρον ὑποή)εῷα, Ἱὸ δὲ ἄνω κοὶ κάτω μὴ ἀναιρὲν. Ἔσπ δὲ ἃς 

ο Ἄ κύλικφ μῇῥ λαβόντα, καὶ «οιῖν ὅσίω ἂν ἔλέλη, καὶ Ἀποδοιδαι τὸ 

λάπον ὀν δὲ τὰ λόγω µάλισα οξῖ τῇ σοφΏ τήτό μνηµονόύειν Ἀποφ)εγ- 
| µατος - Ὡν αἱ δεραὶ σι ἀναγκοῖα], τὸ τέλη αναγκαία." Οὐκοιῶ 

ο ἀναγχαῖο ὑποέῶς, μᾶλλον ὃ ἀφελέῶς Δημοκρίτη, ἀτόμες εἶναι αν 
ο ὅλων Ὄλμάς. Θεμλύῳ ὃ τὸ δόγωα, κοὶ καλλωπισαμΆῤῳ ταῖς «φρώταις 
Ότο πθανότησιν ἀμπε, «αθδοκποτέον ζδὶ τὸ δυαγερές ἢ δεικτέον ὅπως ἄπόια 

σωµατο παντοδαπὼς ποιότηήἁ, οσα µόνω τῷ σευελ)εῖν παρέονεν. Οἷον 
ὐθὺς, τὸ χαλάμΆμον Ἀερμὸν ὑμῖν πόδεν αφίκται, καὶ πῶς ὀντέγονε ταῖς 

ἀτόμοις, ἂν μήτε ἦλδον ἔχεσαι εεµότητα, μήτε ἐγῥοντο ὀερμοὴ) σιω- 
ελθοῦσαι, Τὸ μὺ 3ὸ, ἔχοντος “ποιότητα τὸ δὲ, «άάεν σεφυκότος" 

Θὐδέτερον δὲ ταῖς ἀτόμοις πσάρχει Φατὲ «πθοσῆκον εἶναι, 3]. τὶὼ 
ἀφλαρσίαν. 

Β. {. λέγει] δῖς Ἑ. Ὑυἱσο, λέγει». 
Β. δ. Ἔτι δὲ οὓς Ἡ κέλικα] Ἐοτίε {Ἀπείατ Ίοσμς αἆ νοίετεπι Ιπίεατ]ίαίεπι, Ἱερεπάο, Ἔτι μὲν οὖν κύλικα λαθόντα----. 
Ο. τ. ὅσην] Ίπιπιο, ὅσον, αἳ οοπ]]οίαπί Χγ]. εἰ Μεν. 
ο. 
0.4. 

κ 

οὖκ αναγκαῖαι] δὶς ἙΒ. Ε.. Ἔ. Βεμοῖι. Χγ|, Ὑπΐσο, ἐκ ἀναγκαῖα. 
ἀφελέσθαι] Ιπηπιο, ὑφελέσδαι. 

ἥτε Ἐρίευτυπι {αοεγε αἴε, εἰ ροπετε ρτιπεῖρία ε- 
ἀεπι, εἴ περατε Ἱπήεαίο Ποππΐίπαπι «οἱοτετω, {- 
ῬΡοτεπῃ, τε]αιαίαιιε αια]ἰταίες εΠε. Ίαπι Π περαγο 
αριά ευπ ἴάεπῃ Πρηϊῃσας αιιοά Άη Γαέεγὶ, {ο πὶ- 
ππίγωπη αρίε πποτε. ἘἙτεηίπι Ργουἱάεπέίαηι ἐο]ίες, 
Ρτοβτείυτ ππιεη, βίρίαίεπι {ο γείηφέγες εξ οἶπι 
υοβιρίαίἠς σγαξἰα αὐποί{ίαΙῃ εκβείαέ, οὗ αηίζος 1ο]ε- 
ζᾶγε ϱγαν/[βηιος ἀοίογες: Ροπεπίααε, {πρηίέωνι ε[]ε 
Ὀπίνεγ[ωη, {ρε νγεσι ἠπ]ογίσγειφ με ἴδεη πΟΗ πὲ- 
ξαγε. Ῥοευ]ο ααἰάεπι αοσερίο, ]ἱοεί Ὀΐδετε αιαη-- 
πι νε]ῖς, τε]ίαααπα οπηϊίζετε. Α: 1π ἀΠριμαίοπε 
πηαχίτηε {επεπάυπα ππεπιοτία εξ {αρίεης Π]]μά ἀῑς- 
απα, «Ὁπογωη ῥγ/πείρία πο [8 πεεε[αγία, ΘΟΥ12 
ᾖπες περε(αγίος ε[Ἰε. 1ρίεας πεςεβε ποῃ ετατ Ἐρὶ- 

ουτο μέ {αίαετεί, αιξ ροίῖως α Πεπιοοτίέο {αβαΓα- 
τεέιγ, αἱοηιο; ε[] οππίµηι ῥγιπείρία τετω. Αύ 
Ροίαυαπι Ίος {επεὶ ΠαιιῖΠει, ἰάαιε ἀεσοτεεαπι 
Ρεϊπιϊς εἶας ρτοδαρί]δας εκοτηαῇεί ταβοπῖδις, 
πεςεῄε εταί ιξ εὈίδετεί {οέαπα ουπι ἱρία «οπε]ι{το-- 
πῖς ἀἰβηοι]εαίε, αιε ἀεπιοπίγατεί αιιοπήοἆο ααο]ῖ-- 
τας οπιηΐς εχρετίῖα {οἷἱο εοϊέα οπιπίσεηας αα]]- 
ταίεν ργοάιχεεῖπε. Ἡ ετδί σταζῖα, ζαἱοἵ, 4πεπι Πο 
νοςαπηυς, ἀπάε γεπῖε, ἀπάε Ιπεῖάε αἴοπαῖς, Ἡ πθ- 
α«ὐε «οπγεπετιπί «αἱοτε ρΓσΡάϊῑία, πεφιε «οπστεῄας 
αἰαυ]ά εα]άας {εεῖεὸ Ἠ]πά επίπι εἴε αια]έαίεπι - 
Παδεηεῖς, ος αἆ τεεϊριεπάωπα παίµτα Ιἀάοηεί ; 41ο- 
τυπα νο πευίταπι αἴοπιί5 οοπγεπῖτε ἀῑείεῖδ, ΡΤΟΡ-- 
ἵετεα αωία ἱπτετίζως Ππί εχρετίες. 
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9-. Τί ὧν ὁλὶ καὶ Πλάτων σωνέεανε κοὶ ᾿Αθισυτέλει κο Ἐενο- 
χράτει, χευσὺν ἐκ. μὴ χευσοῦ, καὶ λίΦον ὃν μὴ λίθου, κοὶ πάλλα υνᾶν 
ἐκ. τεοσάρων απλών καὶ «Φθῴτων πάντων; Τάνυ μῥ ὤω. ᾿Αλλ' ὀκέίοις 
μῤ Αὐθύς τε σιωίασν αἱ Ἀρχα] «οεὺς τὼ ἑχόσου λεν, ὥασερ συµ- 
θολὰς µεγόλας «Φέρουσαι τὸς ὂν αὑταῖο π/οιότηᾶς, καὶ ὅταν σιυέλθωσιν 

εἰς τὸ αὐτὸ καὶ συµπέσωσι ξηροῖο ὑγρὸὸ, καὶ Ψυχρὼὸ ερμοῖο, καὶ 5εθεὰ 
μαλθαχοῖς, σώμοζᾳ κωέρΏμα παβηπικοῖς ἀπ᾿ αλλήλων, καὶ μετιράλλοίθι 
δ ὅλων, ἑτέραν οφ ἑτέρας κθθίσεως συωαποήκτὰ Ἄρεσν. Ἡ ὃ ἄτομος, 
αὗτη τε χα9 ἑαυτλὺ ἐρημός ὅσι κ γομνὴ πάσης γοίμΏ δωωάμεως, Ὀ 
σοθὺς ἀλλίω αερσπεσοῦσα, βεραμὸν νπσὸ σκληρότητος κου] ἀντπυπίαρ, 

ἄλλο δὲ Φόδὲν ἔαεν Φόδὲ ἐποίησε πάθος, λλλὰ «παίοται καὶ παίασι τὸν. 
ἅπαντα, χρόνον, ν όπως ζωον ἡ Ψψυχίω ἢ Φύσν, »λλ’ 6ὐδὲ πλῆθος ὁξ 
ἑαυὴ κονὀν, Φόδὲ σωρὸν ἕνα παλλομῤῥων αι καὶ δίκομλύων Διμάμήμιῳ 

αθακιδν. 
'. Ὁ δὲ Κολώτης, ὥσσερ ἀγεβμμάτῳ βασλέ σονλωοῤαἒο ν 

πάλη κ. τῇ Ἐμπεδοχκλέες τῷ «ονέοντος, 

ἼΑλλο δέ σοι ἐρέω" Φύσις ἔδενός ἐσι ἑκάςε 

Θνητῶν, ἔδέ τις Ελομένη «ανώτοιο γενέθλη" 
᾽Αλλὰ µόνον µίζις τε διάλλαζίς τε µιγέντων 
Ἐςὶ, φύσις δι, ο τοῖς ὀνομαζεται ἂν 2ρώποισι. 

{ Β, τ. εἲς τὸ αὐτὸ] τὸ αἀἀἰάϊπιας ες Β. Ε. 
Ε.2. χυῶμενα παφητικοῖς ὤπ' αλλύλων] Γαβεπάιπι, πί εἰ ε]ῆς, γ]ά1ξ, κινούμενα πανητικῶς ὑπ᾿ αλλήλων. 
Ἐ. 5. «ορὺς ἄλλην] δὶς Β. Ε. Ὑπ]ρο, αῳρὸς ἄλλον. 

ΙΧ. ΟµμΙά εισοῖ 4η ποη Ρ]αΐο, Ιπαιῖες, εεῖαπα, 
αἴαιε Ατῑοίε]ε εἰ Χεποοταῖε αΜΓΗπῃ εκ πο 
αµτο; Ιαρίάεπι εΧ ποη Ἱαρίάς, εί τε]ίαια οπιπία ϱ 
αµαίμοΓ ρηπιίς εἰ Ππιρ]ιοῖρις πα[οὶ ἀῑομπί «ΟΓΡΟ- 
τίρις ὁ Οπιηίπο, Ὑετιπι Πΐς Παπι αἆ αἁαπινίς 
τεπα Ρτουγεαηάαπι «οξιπέ ρηϊπεὶρία, ππαρηβπιαιε 
γε]αί ϐάρεπι οοη{εταπί {μας αποάααε αμα]ταίες : 
εί αδί οοηστεῇα {απε οµπι Πςσοῖς Ἠιπιίάα, ευπι Π- 
βίάῑ «λ]άα, ουπι ἀπτῖ πιο]; «ΟΓΡροΓᾶ, αωβε {ε 
Ἰηγίοεπι αβπείαηί 2ο πιογεηί ραἴνα ταίοπε» Εαένα 
πιιίαίίοηε Ρετ {οἵα, ἀϊνετίαπα ἀϊνετία οοπέεπιρετᾶ- 
ἴοπε ρτοάιειηί {οίππαπα, ΑέοιπΙς οιἶπι Τρία εΧ 
{είε ναευα εἴῖ οπιπί σεηίεα]! {αου]έαείδ, ἔωπα ἶπ 

αἰίαπι Ιπεῖάςης, {ταροτεπα οὗ ἀωγ]εῖεπι εί γἱίά{(α- 
(επ, αἰῖιά πῖλι], εβιοῖε; {εά {επίαπέ εἲ Γεπυπίας 
πημίιο εί ΟΠΊΠΕ ἴεπιρυς; 6ί ΠΟΠ πποάο πι]]απι 
απ]πια!, πι]]απι απίπιαπα αυέ τεπι παζιτα]επα, {εἆ 
ηε αοετναπι φαἰάσπι απί πιπεγυπι οοΠβσεΓε Ρροί- 
{απε, αΏπάμο εχαρἰταία: εἰ ἀῑνι][α,. 
Χ. Α:ε Οοἱοῖςς, ἔαπαιαπι οµπι Ιπάοέτο τερε 

«οἱ]οαιεπς, γιτίαπῃ Ἐπηρεάοε]εαι Ιπίεσῖαευ, αμοή ί 
15 ἵτα {οτΙρΠῇεί ; 
απο αἰῑπά ἁϊσαπι Εδὶ : ποη πιοτίαοιας 1118 
ἹΝαίυτα εβ; πεφπε τες ογιάε]Ι πιοτίε αρο]επίτ, 
ΜΜικ{ειο ῶλ. (απίαπι, εί τεῦις {εοτεί]ο πι]κ{ῖς 
Αοοϊάϊ{ : Ώου Ἡοπιίπος παίιταπα ποπαῖπε ἀϊομηί, 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΤΗΝ. 361 

τπ12 Ταῤτα ἐφὼ μὸῤ ἐχ. ὁεῷ καθ’ ὅτι «εὺς τὸ ζην πσενανπῆται, τοῖς πσο- 
λαμδάνεσι μήτε νεσν τῷ μὴ ὄντος εἶναι, μήτε Φφθορὼν τᾷ ὄντος, δλλ' 
ὄντων πιιῶν σιωόδῳ «φξὺς ἄλληλα Ἱὺ λύεσιν, λ]4λύσὰ δὲ ἀπ᾿ Ἀλλήλων 

τὸν 9όνατον ἐποομάζεῶς ὅτ }δ ἀνὶ τῆς Φλυέσως εἴρηχε πὼ Φύσν, 
ἀντίλεις τὸν Ἀόνατον αὐτῇ, δεδλωκεν ὁ Ἐμπεδοκλῆς. Εἰ δὲ οἱ μίξειο 
πὰς υέσές τλέμλμοι, τὼς δὲ Φθορὼὸς Ἀ]άλύσές, οὐ ζώσι θὐδὲ διύαν!) 

ἕμν, τί ποιῶσιω ἕτερον ὅτοι;, Καΐτοι ὁ μὴῥ Ἐμπεδυκλῆς τὸ συυχξα χολ- 
λῶν κ) σιωαρµότ]ων ερμότησι ὶ μαλακότησι, κὶ ὑγρότησι, µίξω αὐτοῖς 
καὶ συμφυίαν ἑνωτικίὼ αμωσγέπως ὀνδίδωσι οἱ δὲ τὼς ατεέδες κο 

Β ασυμπαβεῖς ἀτόμες εἰς τὸ αὐτὸ σιωελαιύοντες, ὁξ αὐτῆ μζν οὐδὲν, 
αὐὴν δὲ πολλὰς ποᾶσι ο σιωεχᾶς πληρώς ἡ }ὸ «ξιπλοχὴ κωλύµσω 

πλὺ αἱάλυσω, μᾶλλον οβιτένει τὼ σύγκρουση, ὧσε μηδὲ μίξη εἶναι 
μηδὲ χόλληση, ὃλλὰ ταεροιχἰὼ κ µαχίω, χο’ αὑτὰς πὰὺ λεγομρίω 
ολύεσν οἱ δὲ ἀχαεὲς Ἔ νιὸ μλὺ ἁπίασ οἱ τὶὼ ἀντκρουσω, νιῦ δὲ 
«θούίασι, τῆς πληγῆς ὀκλυλείσης πλείον ἢ ΦΙπλάσον χωρίς εἶσν Ῥλλήλων 

κ { 3 / / «/ λ 2 η 2 ο χρόνον, οὐ Ψαύησαι ὁἳ πλησιάζασαι, ὥσε μηδὲν ὁξ αὐτό ὁποτελᾶῶαι 
μηδὲ ἄφψυχο. Αἰῶτησις δὲ κο] ὑνχὴ κο] νῶς κοὶ Φρόνησπε Θὐδὲ (88λο- 

ο μόῤοις οἼοιαν δίδωσιν ὡς ολοι’ ἂν ὂν κε κ) ἀτόμοι” ὧν ὅτε κ΄ 

3 ..ἀκαρὶς Ἡ νῦν] Ν] τεα πίτας β Ίορας, Εἰ δὲ ὠκαρὲς, ΕΠΙ ΧΌΙ. εἰ Αππῖοί, 

Ἠας ερο ποπ ν]άεο αἱ τερισπεπε γίτα, { αἱ 
ορίπαπταΓ ηεφιε ογ]γῖ 14 ααοά που εβ, πέαιε Ἱῃ- 
{ετίτε ααοά εί; {εἆ εοταπῃ αι; {απῖ σοἰείοπί σε- 
πεγαϊιοπίς, ἀηβρατϊοπί Ιπίεεῖεας Ποππεῃ ἱπά[έωπι, 
ΊΝαπι τά ααἰάεπι αρεττε Ἐπιρεάοσ]εν οίεεπάϊε πα- 
{Μα {Ε ρτο ογίη ρο[αΠςε, ουπι πποτίεπα εἶ ΟΡΡΟ- 
πἰτ. Ου νετο πιϊχειοπί οτέα5, Ἱπίεγίεις ἁῑ[ο]ι- 
Εοπί επίδαυπῖς Π { ποη ν]νυπί, πεαιε ροβαπε νἰ- 
νετε, αιἷἀ Πί αἰιά [αεϊυπεῦ Θαπε Ἐπιρεάος]ες 
εἰεπιεπία σ]αείπαης οί οοποίηπαπ σα]οτίθιδ, ππο]- 
Ἠσερις, Πυπιϊἁμαυίαιε, πιἰχείοπεπη 15 δέ «οἩ-- 
εγεξίοπεπα ἵπ απαπα πίουπαιε επδυΐε. Αε αἱ ἵπι- 
πηωαῦί]ες εἴ οπιπί «οη{εµήµ5 γαουα5 Αἴοπιος 1π 

υπύπα οοσυπε, 1 ΠΙΙ] εκ ἱρῇς, {εἆ Ἱρίαγάπα οτα- 
Ότο εἰ εοπτϊπεηίες Ιός {αοίαπί,. Εεπίπι «οπι- 
ΡΙεχίο ἀπΠο]ατίοπεπι ρτοβμίδεῃπς, πιαρίς. ἱπίεπάϊς 
«οἱ Ποηεπα 5 πέ πεφιε παϊχείο βαῖ, πεφμε ρ]αίπα-- 
{ἶο, {εά απια]αδ εἰ ρασπα, αὐαπι 111 σεηεΓαίίο- 
ηεπῃ ἁμομηῖ,. Όυα νοτο πιοιπεηίο ἴεπιρογίς παης 
αυ]άεπι 2δειπί οὗ τεΠΠοπεπι, πηυπς ασσγεά(απέις, 
Ιέτα Ιαπριεηίε ἀαρ]ο απαρ]ία5 έεππροίε 4 {6 αὐίαπί 
Ἰηνίοεπα, μέ ποη οοηίιηραηΐ {ε ποαΙε ππμίιο αρ- 
Ρτορίπαεηε; μέ πε απίπηα εχρετς αιῑάεπαι ροίις 
3ῦ 19 εββοί αμίσφμαπι. Αἲ νεγο {εηίας, απίπιι, 
ΠΕΠ, Ιπίε]σεμεῖα φποπιοάο ἵπ Ιπαηίὶ εχ[ήταπι ες 
Αἴοπιίς ὃ ουππ Ἠσο πεαιε Ρετ {ε αιαἰἰσίεπα Ἠαῦο- 

ΥΟΙ,. Υ. 3 Α 



ἀόᾳ σκσισα [χο 

ἑαυτὰ ποιότης ζην, οὔτε πώθος, ἢ µεταθολὴ σιυελθοντων, δλλ. θὔδὲ 

σιωέλόυσις ἡ σύγκρασι πγοᾶσα ὶ µίξω ὃ συµφυΐαν, λλλὰ πληγὰς κοὶ 
Ἀποπηδσί. ὋὪρε ποῖς ποιότων δόγµασι τὸ ζην ἀναιρᾶται, καὶ τὸ ζῶον 

τρ, χενὼς καὶ ἀπα)εῖς καὶ ἀλέης καὶ ἀφψύχας, ἔτι ὃ ἀμίκτης κ) ἀσυ[κρωτες 

δρλὰς Ἰπουτ)εμόοι. 

ια. Πῶς ὦμ Ἀπολέπεσι Φύσιν καὶ Ψυχίὼ κὶ ζῶον;, ὋὩὪς ὅρκον, ὡς 
όὐχίὼ, ὡς Φυσίαν, ὡς «οθθσκιύήσιν, ῥήματι χα) λόγῳ, καὶ τό Φάναι κοὶ 
«ζοσποιϊῶ-αι κὶ ὀνομάζεῳ, ἃ ταῖς δεχαῖς ὁ τοῖς δόγµαση ἀναιροῦσι. 
Εἰ ὃ δὲ τὸ πεφυχὸς αὐτὸ Φύσω, κ) τὸ γεγονὸς νεσι ὀνομάζμση, ὥασερ Ὁ 
οἱ ἕυλίαν τὸ ἕήλα, ὁ συμφωνίαν χοφλομῦτες ὀκφορκχῶς τὰ συμφωνΏνζα, 
πολεν ἐπῆλ]εν αυτ τοιαῦτα «φἘροάλλει ῥήμοτα τῷ Ἐμπεδυκλᾶ:; - Τί 
ὁ κόσ]ομᾶμ” Φφιῶν, - ἡμᾶς αὐτὴς, απουδάζοντες ὑπὲρ ἡμῖν αὐθῇ, κο 
« ὀρεγόμλυοι πνῶν «φθυγμάτων, ὶ Φυλατ]όμημοί να «θόγματα; ὅτε 
«39 ἡμεῖς ἔσμεν, ἅτε ἄλλοις χρώμδρα ζὰμηρ” ᾽Αλλὰ 9άῤῥι, Φα 
πο ἂν, ὢ Φίλον Κολωτάριον, Θὐδείς σε κωλύει σπουδάζει περ σαυτᾶ, 

ὁιδάσκων ὃπ Κολώτω Φύσις αὐτὸς ὁ Κολώτης ζὰν, ἆλλο δὲ ἐλὲν, θὐδὲ 

χρῆῶ-αι τοῖς «θάγµαση, [τὸ δὲ «φεάγματα ὑμῖ ἡδυνοί εἰσν) πσ- Ἐ 
δἐωύων ὡς οὖκ ἔπν αμήτων Φύσις, Θδδὲ ὀσμῶν, Φὐδὲ «ολησιάσεως, 

΄ 

Ο. 8. 7 σύγκρασι] Βὶς Β. Ε. Χγ]. 1π ἡ οοπη{εηῖῖ Αἱά. εἰ Βαΐ, αποᾷ 9ίερᾶ. ἵπ ὃ πιπίανϊε εκ ΞεΠοίί. εἴ Αποη. 
γπ]ρο, 3 σύγκρασις. 

0.4. ἀποπηδήσεις] 8ἱς Β.Ε,. Ὑπΐσο, αποδόσεις. 
Ο.ς. καὶ ἀφψύχες] Αάάῑππι ηος εχ Β. Ε. 
. 1. Εἰ δὶ δ)] Ἠος ποπ αιἱάετα ἀεά1ί, {εὰ οϊοπάϊί Ιεξτῖο Β. Ε. οἱ δὲ δ. Ὑπ]σο, ῖωδε δή. 
Ὦ. 1. αὐτὸ] Ἐοτίε, αὐτοί. 
Ὦ. 3. ῥήματα] Ἑ.. Ἰρωτήµατα. 

2πε, πεαιε οοἵζα {είε αβμείαπί πιιεηίνε ἱπνίσεπῃ ; 
ηεαιε εαταπι «οπρτεῇας «οηίεπιρετα(ίοπεΠ., ΠπίΧ- 
{ωγαπα, αυ «οαἡτίοπεπα εβαεία:, {εὰ ἰέχας εἰ τερι]-- 
{ᾳ9. Ίτααιε Πξοτωπα ἀεετειίς γίτα το] τα, εί απ]- 
τιαὶ εΠε περαίωτ» Ἱπαπία ἆαπῃ ροημηῖ πυ]]ί 2βες- 
Ώοπί οὐποχία, ὮΏεο εἴ απίπια «ατεηεῖα, παἰκοηί[- 
αὖε ποη ςαραςία, 

ΧΙ. Οµιοπιοάο ετρο τε]παιμηί Ἐρίουτεί παέι.- 
ΤαΤΏ, απίππατη, αηϊπια)ὶ Ἐο, απο Ἰμδ]υταπάμπῃ, 
Ργεςες, {αοϊβοία, νεπεΓαίίοπεπι Ώεογυπα; νερο 
{οἰΠεει, εἰ Ππιυ]απάο ας ποπιϊπαπάο ελ ας {αἱς 
Ρηπεῖρίϊ ε{ί ἀεετειῖ (ο]ωπτ. Ίαπι, { τά αμοά 
παμπ ε{, αίμα! εἴ αιοά οτίωπι εἴε, 6επεγᾶ- 

ΗΟπεΠΙ γοσαηῖ, υξ αιὶ (ταηῇαίο νοςαρυ]ο σπα, 
/ἐσπα{{οπεη, εἲ οοπ{οπαη{ῖα «ΟΓΡΟΓα, εὐπ/οµαμέέαα 
ἀϊοιπες υπάε νεπ]ζ Οοἱἰοία Ιπ πιεηῖεπα, υξ Ῥα]ωί- 
πηοάϊ γοςες Ἐππρεάος]ί οὐ]ίοετεί } 
η 05 ἐβ[ος πο/ῤγί εαµ[]ά, εἰ γε αἶιας αβῥείπωςν 
αἰίας «ἰεείέπαηπις ὁ φαπάο πεφμε {β Γπµς, πεφμε 
ει αἰῖς υἰυεπίθης αρ ἕ ἘΠΙπινετο, ἀῑσετεί 
αἰίαι]ς, Ῥοπο ε5 απίππος πωὶ (Οοἱοίατίαπα» Πεππο νε- 
τας {ο ρτο εεἱρίο εῃε Ἱπάμτίμπη, ἆοσεῃ (ΩΙοίή 
παίπγά πΙΙ] εΠε αἰῑαὰ αααπι {βρω (Ωμ: ηε- 
αε :ε τες 6ετετε ρτοἨίθεί (τε 2ητεπι γοῬίφ [απε 
νο]υρίαῖςς) ἶ5 αιϊ ο[εεπάϊϊ ποῦ ε[ε παίωταπα ρἱα- 
εεπίαΓωΠΙ, οἀοταπι, τεί νεπετεα:; εῆε αμίεπι Ρία- 

ία ἀε[αέέρα- . 
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ἄμητες δὲ εἰσι ὃ μῶρα ὶ γωμµαῖκε. Οὐδὲ 3 ὁ γραμματικὸ λέγων 
τὸ Βήω Ἡρακλείω αὐτὸν εἶναι τὸν Ἡραχλέα, Θὔδὲ οἱ τὰς σὐμφωνίας 
κοὶ τὸς δυχήσἀς ὀκφοροὶς µόνον εἶναι Φάσιοῦες, ἐλ ὢ ΦΦόγ[ες (ᾱ- δυκὰς 
ὑπάρχευ λέγεσι ὅπε καὶ Ψυχώ πνες ἀναιροιῶτες κο Φρόνησι, ὅτε 
τὸ ζην ἀναιρᾶν, ἔτε τὸ Φρονᾶν δυκᾶσι. ᾿Ἐπικάρου δὲ λέγοωτος - Ἡ τ 
ἕ ὄντων Φύσις σώµατά ὅοι κὶ τόπος Ππότερον ἕτως ἀἰχούομλω, ὡς ἄλλο 
τ Ἱ' Φύσιν «δὰ τὰ ὄντα βελομΊῤε λέγεω, ἢ τὸ ὄντι δηλοιῶτος ἕτερον 
δὲ μή)εν; ὥασερ ἀμέλει ὶ Κε Φύση, αὐτὸ τὸ Κενὸν, κ), νὴ Δία, τὸ 

ΓΠῶν, Παντὸς Φύσιν ὀνομαζει εἴωγε. Κάν εἴ τις ἔροίτο, Τί λέγεις, ὢ 
Ἐπίκερε, τὸ μΔό πι κοὸν εἶναι, τὰ δὲ, Φύσι κεᾶ; Μὰὼ Δία, φήσὲ 
νενόµισαι δὲ πως ἡ τοιαύτη ΄ ὀνομάτων ὁμιλία. [Νόμω Ἀ, ἡ π Φημὶ 
αὐτὸς] Τί ὅω ἕτερο ὁ Εμπεδοχλῆς «εποίηκε, δδάξας ὅτπ Φύσις 
«ῶδὰ τὸ ΦυόμΆμον Φὔδεν σι, Θὔδὲ Ὀανατος «δα τὸ 9γῆσιον; }λλ 
ὤασερ οἱ ποιητα) πολλάκις ἀνειδωλοποιομῶτες λέγεση, 

Ἐν ὃ) Ἔμας, ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὀμίλεον, ἐν δ᾽ ὀλοὸν Κῇρ, 

ὕπω γεσίν τπνα καὶ Φθορὼν κφλῆσι οἱ πολλοὶ οὖβὶ τοῖς σιωικαμλοις καὶ 
α[ολυομλύοι. Τοσῦτον ἐδέησε τὸ κωξν τὸ ὄντα καὶ µάχεῶ-αι τοῖς Φϕαι- 

Ε. /- Ἡρωδία, -. (αρρ]επάωπῃ εωπι Αππϊος, Ἡρακλέα, ἄναιριῖ τὸν Ἡρακλέα" Οδ οἱ. Βἰπαί]επι Ἐεἰβει9 

Ἐ.. 5. δοκήσοις] δυκώσεις Β. Ε.. : 
Ε. δ. ἔρι καὶ τόπος] Βὶο Β. Ε.. ΒεἹοίί, Αποῃπ. Ὑμ]σο, ἐρι καὶ τύπος, Λ]ά, Βα{. ἔτι καὶ τύπος. Χγ]. εκ εοπ]εξχυτα, 

ἔσι καὶ κενόν͵ 

Ε. . ἢ τὰ ὄντα δηλοῦντος] ὃ αἀ]εείπιας ο Χγ]απάτί οοττεξίοπε: δηλοῦντος ἀεάίπιπθ εκ Ἑ. Ε. Ὑπ]ρο, τὰ ὄντα 
δηλοῦντ,. 

Ἐ. 5. Νόμω δὲ, ἤ τι φημὶ καὶ αὐτός] Ῥοτίε Ώπο {επιετο Ἱπνεέχαπι επτοτο Πρτατῆ ο Ρτοχίπιο οσο Ἐπιρεάος]εο : 
ααΐ, αμ]άᾳπ]ά εἶιδ 4{ Ἱεσεπάιπῃ, Νόμω ὃ ἐπίφημι καὶ αὐτός. 

εεπίας, πησιεηίΣ, πιω]ἶθτε». ἨΝαπι πεαιε ρΓαπι- 
πηαίῖους ἀϊοςης υἱῃ Βεγεμίεαηι εἴε ἔρ[ω Ἠεγοκ]εη 
Ιάείτςο {ο]]ις Γρίαπι Ἠετοι]επι ; πεαιε αἱ «οΠ{ο- 
πηαηξίας ας (ταὈίαπη ρτο]εᾶχιγας ἀϊσμπε, {οπος ε[ε 
εί (Γαῦες περαηί; αααπάο εείαπι αηίπιαπι ααἱάαπι 
εἰ Ιπιε]]]σεητίαπι τοἰ]εηίες, Ώηεαιε ἱρίαπα νίνετε, 
ηεφιε Ιηίε]σετε νΙάεπειΓ πΠερατε, 
αιαπάο Ἐρίουτις ἁῑεῖι, Εογμηι φις [μη Παίανα 
ϱ// εογβογα εί {παπε, Ίεπε αοεϊρίεπηις, Ἡξ πάέγαπι 
Ἰη(ε]]!ραπιιις αἰιαῖά ε[ῖε ρτατετ ο φις [μπί ὃ λα 
Ἡξ εα φις [μμ ἀῑσας, πΙΙ] ργαείετεα } Ποιῖ {οἶ]]οε 
{παπᾖς Παίμγαγη ποπηϊπαί Ἱρίαπι ἵπαπε, αίάις αἆεο 
μηϊγετία ζ/πίνετῇ παίµγαι [οἱεῖ αρρε]]ατε. Ας { 

Οεἴεγωπ | 

αιῖς αααταί, Ομίά αἷς, Ἐρίουτα, α]ϊιά ἵπαπο ες, 
αἰιά παπί παίιταπα ὃ ἸΜιηΐπιε νετον ἀῑσεε; αἲ 
Ἰη(Πεμίο Ποπαϊπαπι αίαιε υ{α τεοερία ε[ῖ αες Πο- 
ππίηµπι οοπιπιαΠ]ςατίο. ΑΠεηιοτ. Ουμίά ετσο 
α]ιά {εοῖτ Ἐπιρεάος]ες, ἆοοεῃς παίωτατα ΠπΙΠΙ] ε[[ε 
2ῦ εο ααοᾷ πα([είεατ ἀῑνετίαπι, πεφμε πποτίεπι 4 
πιοτίεηίε } θεά Ποιε ροξία {ΕρΕΠΙΠΙεΕΤΟ Ππια]αοτα 
εβιησεηῖες ἀϊομης, 

Ιπίας εταπί 145, αίαπε Ταπι]ές, Ῥετηϊοϊείαιε ; 

Πο οτίαπι αμεπάαια εί ἱπιετίταπι γι]σο επίρθαιπέ 
ᾗς αι παίομπηίατ αιί ἀἰΠο]νωπτατ. 1 απέιπῃ αὐ-- 
{αῖς αἱ πιογετεῖ τες Ίοεο, εἴ 15 αμα {εη{αϊ αρρᾶ- 
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νοµλοις, ὧσε μηδὲ τὰὺ Φωνὶὼ ὀκθαλᾶν ὂκ τῆς σωωηλείας, Ἀλλ᾽ ὅσον εἰς 
τὸ «πεάγµατα βλάπΊεσαν ἁπάτίω παεῖχεν αφελὼν, αὖθις Ἀποδοιῶοῃ 
τοῖς ὀνόμασι τὸ νενομισμλῥον ὂν τότοις, 

Οἱ ὃ” ὅτε μὸρ κατοὶ φώτα μον φῶς αἰθέθι κ 
.---ἡ κατα -Βηρων ὠγροτέρων ος, ἢ ἡ κατὼ σέµνων, 
Ἠὲ κατ᾽ εἰωνῶν, τοτε δρ τον Χ Ῥέολαρ 

Εὖτε σι’ Ἀποκρλ)ῶσι, τὼ ὅλ αὐ δυσδαέµονα πότμον 
Είναι καλέξσν᾿ ὅμως δι ὀίφημι, κο) αὐτός. 

Ὁ Κολώτης αδαλέμνθ οὐ σιωυέῖδεν ὅτι φώς, μῤ κα θὔρας ιὼ 
Φοόέμνες κο] οἰωνὰς ὁ Ἐμπεδοκλῆς οξχ ὠνῄεηκεν, ἆ γε Φιὸ μιγνυμλῥων 

οἶ σογχείων Ἀποτελέιῶ-α/) τὲς δὲ τῇ συγκελσἁ ταύτη κ Ἀ]ὰκείσά Φύσν 
πνὼ κο πότμον δυσδἀήµονα καὶ Ἀαάνατον ἀλοιτὺ οβικατιηοροιβᾶ;, Ἡ 
σφάλλονται διδάξας, 6ὔχ. ἀφείλετο τὸ χρ]ῶαι ταῖς ῥθσῥος Φωναῖς 

«δι οὐ. 

(9. Ἔμοὶ μόῤτοι δυχέι μὴ τᾶτο κωέῖν τὸ ὀπφοβκχὸν ὁ Ἐμπεδικλῆς | 
»λλ, ὃν τρόπο εἴητα «Ὀξωγματικῶς Ἀ]αφέρεῶ αι «ει τῆς. ὁξ σὖχ 

ὄντων λνέσεως, ἱὼ Φύσν πνὲς καλΏσι διλοῖ ὃ µάλικοι διὼ τώτων τ ἐπῶν, 
Νήπια οὐ γάρ σφῳ δολιχόφμονός εἰσι μέρλμνα, 

Οι δ γίνεοναι Φάρος σόχ έον ἐλπιζσην, 

Ἠ τι καταςνήσκευ τε κα) ἐζόλλυῶς συώντη" 

Α. 8. τὸ »ενομισμένον] ψιο Βαΐ,. Χγ]. Ὑπ]σο, τὸν νενοµισµένον, 
Α.Ο. Οἱ δ᾽ ὅτε μὲν] μὲν αἀάϊξαπι εχ Ε.. Τοουπα, απαπινίς οοτταρίαπι, {απιεπ νετβῦας ἀϊβίησίπιας. Ὀ]απιφ 

νετία εοττϊσεπάιπα Υἱάσίατ, ᾽ Αλοιτὴν καλέώσι’ νόμῳ δ) ἐπίφημι κ) αὑτός, Οεἴετα ἵπ Απιπιαάνεσι, 
Β. 3. Ὁ Κολώτης] Ῥταροπεπάππι ὦ εσπα Μεσ. νεὶ ταῦτα ομπα Ῥείῆς, 
Ο. τ. ὃν τρόπον] 8ἱο ΒΙερΗ. οοττεχῖΐ Α]άΐπαπι Ιεξίοπετη ὡς τρόπον. Βα{. Χγ]. ὧς αρῶτον. Ἑ. Ἑ. ὡς αρότερο. 
Ο. 5. Ἠ τι] Βίς Ε. Μες. Ὑμ]σο, Ἠτοι. 

τεηέ τεραρηατεξ, Ἡέ πε Υοσεπι αμἱάσπι {τρία Ἡρ- ππεπίοτιπι αὐ[ο]γ. Ίεαιε νεγο ἆμπι ο[εμάϊε, 
πἰῃςαείοπε εχρι]ετῖς, {εά αιαπίάπι Π]α εγτοτῖς 
ἁαπιποβ τεὂιις {πέεττε Ροΐεταῖ, Ἰά αππο[ίεῃ», τασ[ας 
εοπίαεέαπα γοςαδι]ῖς υ{απι τεάάϊάϊε 1π Πῖ νετί- 
Όμως: 

Έτρο ντ πη]κ{ῖς αρρατεί ααπἆο εἶεπιεπίῖς, 
Ἐτυίοταπα νε] αρτὲίῖο σεπι5, {γιϊοείνε γιάεηίατ, 
Λαΐ νο]πστεν; παίοῖ απο Ἠαδρο ἀῑσυπί, εἰ οτγῖ : 
Οωπι {οοετπαπίατ, πιοτίεπα πα]{εταπα Ἱπίετίππιανε 
ΔρῥεΙαπί, 

ος νετία αΙαπαυαπι αάάωχίε Οο]οίες 1ρίε, πο 
ἵαππεη Ιπτε]]εχίε, Ποππίπες, {εΓας, {τυεῖςες; Άνες αἳ 
Ἐπιρεάοε]ε πο {οἨ, «πι εα ἀῑςλί παχέίοηε εἰε- 

εος αἰιί Ἠ]5 εοπετετίοπίδις εἰ {εετείιοπίδας ογέαπα 
αωεπάαπι, εἰ {γή ἠπίεγΙγπα ππότέεππφε Ἱπαρι- 
Όωηΐ, 4 ΥεΓΟ .4Ῥεττατε, Ιάεο νειμῖτ 4ε τε Τρία ποδ 
γοοῖρις αῃωεῖς ]οᾳμ. 

ΧΠ. ΜΠΠΙ ρτοίεξο ποη Ἠαπς νετροτπα ἑταπί- 
Ἰαέίοπεπι Ἐπιρεάοσ]ες νο]αϊΠε νἰάἀείας πιαίατε, 

Ὅ αοὰ, τε ἀῑδαπι εβ, ἆε τε Τρία εἴ οοπίτονετ/απι 
βιἰ(Τε ουπαι ψ, αἱ σεπετατίοπεπι εκ εο α;οά ΠΟΠ 
εῇει Παειετοηπέ εε παἴηγα νοςαῦα]ο ποίαδαπε. [ά- 
αἰε ΠΙ πιαχίπιε Ιπάϊσαπε γετίας: 

Β(υ]ία, εί ρτο]ϊχας ποπ αἁπαϊετεπτῖα «γα 
Ῥεέτοτα : αῖ {ρεταπί εκῃβετε ροΠε, ααοά απίε 
ἢΝοῦ 615, ααἲ π]]απι τεπι Ῥεβαπα Ῥτοίῃας τε, 
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τοῦτο, }ὸ τὸ ἔπη µέα [βοώντὸς ὅσι τοῖς ὦτα ἔχισω, ὡς Οὔχ. αναιρέῖ 

ὀύεσν, λλα τἱὼ ὃν μὴ Όντο, Θὔδὲ Φθορὼν, λλλὰ τὼ «άντη, τατέςι 

τὸ εἰς τὸ μὴ ὃν πολλύεσων. Ἔπει τῷ 2ε βελομβω μὴ ἀγρίως ὅτω, 

μηδὲ ἠλιθίως, λλλὰ “πεαότερον συκοφανεῖν το μὲ ζαῦτι, Όπὶ τοαντίον 
ἂν αἰπάσιῶ αι «δάφοι, τῇ Ἐμπεδοχλέᾶς λέγοντος, 

Οὐκ ἂν ἀνὴρ τοιαῦτα σοφος Φρεσὶ μαντεύσαμτο, 
Ὡς ὄφμα μδὸ τε [βιῶσι, τὸ ὦ (βιοτον καλέχασι, 
Τόφρα μὺν οὖν εἶσιν καἰ σφι πάρα δεινὰ κὶ ἐο)λὼ, 

το τΠρὰν Ὦ σαγέν τε βροτοὶ κὁὶ λυθέν τ᾽ οὖδεν αρ εἰσί' | 
νὰ Ν ᾽ ΄ ὦ/ λ ω λ / λ ν ν ο Ν 

ζῦπι 3ὸ σξχ Σεναμὺῤη μὴ τ) τὰς εγονόα, κο ζωνας, ζον, έναι δὲ 
ο» 2 / λ λ / / λ ας Ἀά / ’ ᾽ 

μᾶλλον οἰομ]ῤα κο τὰς µηδέπω γεγοόᾶς καὶ τὴς Ίδη τεθνηχόα:. ᾿Αλλ 
ς / .ν 2 3 οὰ 2 ” 

ὅλως ὁ Κολώτης πᾶτο μὀῥ οὐχ ἐγχέχληκε, λέγει ὃ Ὁ κ αὐτὸν θὔδὲ 
ν / : ω » ΑΛ / 2 Ν ως ον / λ 

ὅ νοσήσὰν ἡμᾶς, 6ὔδὲ τρουματιῶήσεῶ αι. Καὶ πὼς ὁ «φθὺ τὰ [βίΗ κο 
ς ο νὰ ω ϱ 

μὲ τὸν βίον ἑχόσῳ λέφων παεέναι δευα κοὶ ἐῶλαὰ, «δι τὴς ζωνας σόε 
7 / 2 .ν « 

Ἀπολέίπει τὸ πάαγεω» Τίσν ὅω ἀληλῶς ἔπεται τὸ μὴ τρουμαπζεῶς, 
ο) ον ον εἰ. ο Ε : Ἆ ρω 

μηδὲ νοσέν, ὦ Κολώτι; ὑμῶ τοῖς 9ξ ατόμου καὶ κεΒ συμπεπηνόσε, 
ὧν Θὐδετέρῳ µέτεσν αἰῶήσως, Καὶ οὐ τῶτο δεμὀν, δλλ) ὅτ μηδὲ ᾖδο- 
νιὼ τὸ ποῄσον ὑμῖν ὅνι, τῆς μΏῥ ἀτόμου μὴ δεχομλύης τὸ πσοητικὸ, τὰ 
.Ν .υ λ / ε 2 ᾿ : 
ὃ κενῶ µη πάφοντο ν΄ αυῆμ. 

ς. 6. βοώντός ἔσι] 8ἱς Β. Ε.Τ. εἀϊάΊε Ἱίεπα Ἡ. Βἱερῃ. Ῥοεί. ῬΠΙ]. Ρ. 22. Ὑπ]ρο, βοῶντος ἐπή. 
«8. τὴν----ἀπολλύησαν] δὶς Ε. Β. αβεπ επ θα 1η ρεῖοτε Βαΐ, Χγ]. εμοίί. Γοοπίςο, Ὑ μ]ᾳο, τὸν----ἀπολύησα». 
«ᾱ. τῇ Ἐμπεδοκλέως] Ἑοτίε, τὰ Ἐμπεδοκλέας, 

Ῥ. 4. εἶσω] ΕΠ ες Ε. Ὑπ]ρο, εἶσι. 

-ν 5. λυδέν τ’] 8ῖς Β. Ε. Μει. Ὑπἶσο, λυθέντος, 
.δ. δὲ νοσήσεν] δίο Βα[. Χγ|. Ὑμ]σο, οὐδὲν νοσήσει, εκ Ἰιεοπῖς, εἰ Ῥεποίι. απὶ 1 οοττεχετυπί Αἰάῑπαπα, 

οὐδὲν νοςήσει». 

ΗΙ απϊάεπι νετίας, εἶα [απέ αιῖ αἷέα γοςε Ιπε]α- 
ππαί αιτῖτῖς Ἠοπαίηίδως, ΠοΏ {ε ογήµΠ, [εά εκ εὐ 
Φμσά ποη [4 ογΗΩΠ, περατε; πεσιε {πέεγήωη, [εὰ 
0η ἠπέεγιίήη φιο γες {η ΠΙΡΙ]ωη γεάἰραίωγ. Ἀαπι 
{ ααῖς πο ἵτα ΙηΠαππαηῖξες, ποΠ εξίαπι Ἱτα {αταε ςᾱ- 
Ἰωπιπίατί νε]]ει, 1ά αιοά {εααίευσ, ἀϊνειίαπι ἵη 
Ρατίεπι νιταρετατε ροῄε:, ἀῑοεπίε Ἐπιρεάος]ε ; 

Ίοπ απῖπιο Ρτιάεης Ώοππο αποά ρτα/{εηεῖαί ]]ς, 
ΈΏυπα ν]ναηέ, (πάπιΊπε Ὠου νιαϊ ποπιῖπε βσηαπί :) 
Βυπί, εἰ {οτίυπα {ασ οοπβΙόἈηξας πίταφιε. 

ο Απίε οσίαπα πΙΒΙ] εβ Ἡοππο, πες Ροβ {ππετα απῖς- 
απαπη. 

Ἠας επίπα πο {μπίέ περαπεῖς εΠε εο5 αι παξῖ {απ 

εί νῖναπε; {εά εἶας, ααῖ οεπίεαί δΠε εί εος αἱ παςῖ 
ποπάαπι {αηῖ, εἴ ααῖ Ίαπι πποτίεπα οδίνεζιητ. θεά 
Οο]οίες οπιπίπο Ἠος ποπ οὐ]εεῖε. Ὠ]ςεῖε αυἴετη, 
4ὲ [ομίεπίία ΕπιβεάσεΙς ἨΗΠΦΜάηι πο; αζγοαΓγος 
Ἠπφμαη [άμοίος Πογε. Αί ααοπιοάο 5, ααϊ απίε αε 
Λ6/ υαηι αἲξ ευ δοπα εἰ 7πα]α αεί ποη Ἆος 
τε]παιῖε αξ γίνας αβιείατατὸ ΌΏποτιπι (λπάεπα, 
(οἶοίλ, εβ ποη νι]πεγαΓῖ, ΠΟΠ ΙΠ πιοίρος Ιης]- 
ἀετεῖ Ὑ εβίτιπα, αἱ εχ αἰοπαῖς εί ΙηαΠί ε[εῖς «οπι- 
Ραό, αάοταπι πευττί {επίας πεί. ΊΆεαιε ος 
24εο ε[ὲ αἴτοχ; {εά 1ἀ, αιοά νο]αρίαίεπι 4αοφιε 
γοδῖς αιοά αβεΓαί, ποῦ Ἠαδειῖς; αἴοπιο νίπι εΠ- 
εἰεπίίαπι ΠΟΠ τεςΙρἰεπίς, {παπί αῦ Πἱ5 ποῦ ραίιεπίε 
{6 αΏπς!, 
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ΙΥ. ᾿Ἐπὲ ὃ ὁ μὺ Κολώτης ἐφεξῆς τῷ Δημοκρίτω τὸν Παρμβρίδίω 
ἔράλετο συγχφτοεύοσεν, ἐφω ὃ γω οὰς τὰ ὀκείνε, τὰ τῇ ᾿Εμπεδοκλέης 
συλλαδοὼν, 9. τὸ μᾶλλον αἀχολελεν τοῖς «φθότοις ἐγκλήμασιν αὐτοῖς, 

ἀναλάοωμὸω τὸν Παρμημίδιω. Α μλὸ ὦυ αὐτόν Φησι αἰαρὸ σοφίσ- 
µατα λέγὼ ὁ Κολώτης, τήτοις ὀμθίος ὁ ανὴρ οὐ Φιλίαν ἐποίησεν ἀδοξο- 

τέραν, οὐ Φιληδωίαν ρασυτέροµ, οὐ τὰ χαλΏ τὸ ἀγωνὸν ἐφ ἑαυτὸ καὶ 
δὲ ἑαωτὸ ἥμιον ἀφᾶλεν, οὐ τὶς «δι Φεῶν δόξας σιωυετάραξε το ὃ 
σᾶν ἓν εἰπὼν, οὐχ οἶδα ὅπως ἕῃν ἡμᾶς κεκώλυκε Καὶ }ὸ Ἐπίκερος 
ὅτιν λέγη «Ὁ τὸ πᾶν ἄπειρον Ε) καὶ ἀλύνητον κοὶ ἀφλαρτον, καὶ μήτε 
ὅ αὐξόμλρον µήτε µειάμλρον ὡς «θι ἑνός τινος Ἀ]ά λέγε) τὸ παντός' 
ὂν ρχἒ δὲ τῆς «εαγματείας ἐπειπὼν -' τὼ «Ἡδ ὄντων Φύσν σωµαζα 
«τν) καὶ κεὸν,” ὡς μιᾶς ἔσης, εἰς δύο τοεποί) τὸ διαῄεσν, ὧν 9α- 
τερον ὄντως μὴν ελέν δη, ὀνομαζεται δὲ ὑφ ὑμῖν ἀναφὲς καὶ κενὸν καὶ 

αἀσώματο. Ὢςε κοὶ ὑμῶν ἓν τὸ πᾶν ὕοη' εἰ μὴ βόλεδε κεναῖς Φωναῖς 
«δι κενᾷ χριῶαι, σκιαμαχοιμῦτες «φθὺς τς ργαίμς ᾿ΑΛλ ἄπερα, 
νὴ Δία, πλήδἁ τὸ σώωµαζα κὉ Ἐπίκερόν ὕδι, καὶ γίνεται τἶό Φανομβῤων 
ἔχασυν ὁξ ὀκένω. Ὅρα ἹἩ οἵας ὑποτ)εῶε «σὺς λύεσν Ἄρλοὶς, οἴπει- 
βίαν κοὶ κενό ὧν τὸ μλὺ, ἄπρακτον, ὠπαλὲς, ἀσώματον ἡ Ὢ, ἄτακτος, 

Ε. ϱ. συλλαθὸ»] Ἱοβεωάμαι, σριίλαξο», ἆπο ἀπεῖε 1εβῖό οοάΐομτα Β. Β, σμολαζόι, 
Ε. Ο. αὐτοῖς] Ῥοτίε, αὐτοῦ. 

Ἐ. τ. αἰοχρα] Ἐοτῖε, γλίοχρα. 

Β. 1. Ὅρα μὲν] Εοτίε, Ὅρα δὲ, γεὶ Ὅρα »ῦν. 

ΧΙΠΙ. Ρεά αυβπάο Οο]οίες ἀείποερ αΠα ΟΙ εἰ ἀεογεπεπέέν ἴἈηα ματ ἆς απο ἀῑ[ετίε Ὀπϊνετίο, 
ΠΏεπιουτίτο γο]αίτ ἀείοάετε Ῥατππεηίάεπι, εσο αι- Αὺ Ιπ]εῖο ααίεπα (γαξχαιοηί5 ουπα ἀῑχίΠεί παζιγαηι 
τεσπα, Ἠω]ας ολα ρταετίτα, Ἐπιρεάος]ί αη{ςί-- 
ΡανΙ ολιῄαπι, υξ πιαρῖ οοηγεηἰεηίεπι ργῖοΓίθα5 
ογΙπιπαξιοπίδι5; γεάεαπιας ηµΠς αἆ Ρατπιεηίάεπι. 
Ώιςῖε «ο]οῖες οι μγρία ῥγοιή[]ε [ορῥ//παία. Α:- 
αιΐ Πΐς Ῥατπιεπῖάς πεφαε απιοίεα Ἱπ[απιίαπι, 
ηεσιε {υάίο νο]αρῶίαπα {ετοςίαπι αἀ]εοίί, πεφιε 
Ποπείῖο {ααπι ἀϊρηίιαίεπι αυ. Ρετ {ε αἆ [αἱ αρρείῖ- 
ἔαπα ἴγαΏετεῖ αἀεπηῖς, πεαιε ἆε Τ115 τεςερῖα» {εη-- 
εεηίῖας «οπευτρανϊε. Ίνεαιε ν]άεο ουΓ γΊνεΓε πο 
Ρτοβίδιεηῖτ «ο, ααία Ὀσπίυεγ[ωσα παπι ἀῑκῖε ε[]. 
Ἐτεπίπι Ἐρίειτας ᾳααπάο [ζπένεγρωη ἀῑοΙε ε[[ε {π- 
Απόζσην ογ {115 θεεαΓ/ γε εκβεγε, {Πριζα ἠπογεηπεπέέ 

ΕΥ ΜΗ εΟΥβογα «[[ε εί παπε, νε]ατί υαπῖςαπα η ἆμας 
ἀϊγίπε ραττες: αἩλγυπι αἶτετα ουπα τε γετα Πτ η]- 
11, α νοῬῖς αιίεπι αρρε]]είιχ Ιηταδε]ε, ναςυυΠη, 
εοτροΓί5 6ΧΡΕΙ8, εἰἴίαπι γοὺῖς Ὀπίνετίαπι εἴὲ ι- 
Ώάπας Παπ Ἱπαπίδας αἱ νοεῖδας γε]εῖ ἆε ἱπαπί 
αἀνετίας αηίίᾳαο5 απιδγαει]επι οοπιπηϊξεπίες ρυς-- 
ηαπη. θεά {πρμΙα, πιεμετε]ε, ἱπααῖε, ΜΗΠΕΥΟ εὐΓ--- 
βογα [ωπή, ἄε Εβρίομγί [οπομία, εί ᾗὲ απηπαφιθά- 
Φε εγώ Φις αβῥαγεπέ εχ {. Υ Ιάείε 4λ5 ΟΓ- 

«τα τεταπι οαι[]ας αἀβσπεεῖς, Ιπβπίεαίεπι εἰ Τηα- 
πε: 4ΠΟΓΙΠΙ Ἆος αρεμάϊ εί ρᾳζεπάί εΧίΟΙ5, ΟΟΓ-- 
Ροτε εἴίαπι σατείῖ ; Π]α οτάϊηίς ταοπίίααε ΕΧΡΕΙ5 
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ὤλοφος, ἀπερήλησῆος, αὐτὶιὺ αἀναλύεσα καὶ ταράτΊεσα, τὸ μὴ κρατέὼς 

-. μηδὲ ὁρζεῶς αἱ9. πλῆρο. ᾽Αλλ ὄγε Παρμθμίδις ὅτε “ πῦε ἀνήρηκεν, 
« ἔτε ὕδωρ, ἔτε κρηµνὸν, ἔτε πόλεις ὥς Φησ Κολώτης, - ὂν Εὐρωπη 

«χαὶ ᾿Αάα κοτοικεμλύας” ὃς γε καὶ Ἀ]άκοσωον πεποίηται, καὶ συυχδῖα 
μιγνὸς, τὸ λαμπρὸν καὶ σιοτεωὸν, ὄκ τήτων τὸ «Φαυόμημα παντα κοὶ 
αἱ τώτων Ἀποτελε καὶ 9 «Ὁδὶ γῆς ἔἴρηχε πολλὰ, κοὶ αἲξι ἐρανῖ, καὶ 

ο ἡλία, καὶ σελίύης, καὶ ἄσρων' κοὶ λύεσν ανθρώπων ἀφήγηται κὶ Θδδὲν 

ἀβῥητον, ὡς οἰνὴρ Ἄρλαῖος ὂν Φυσολογία, κοὶ σιωλεὶς γραφίὼ ἰδίαν, οὐχ 
λλοτρίαν Ἀ]αφορὼν, τἶό κυρίων παρῖχε. Ἐπὲι δὲ καὶ Πλάτων κο 
Σωκρώτες ἔτι «φεότερος σιωξδεν ὡς ἔχει τι δοξασὺν ἡ Φύσς, ἔχει 3 καὶ 
νοητόν ἐπ 3 τὸ μλὺ δοξαςὺν, ἀοέραιον κ) πλανητὸν ὂν πσάεσι «π)ολλοῖ 
κ μέαοολαῖς, τῷ ΦΦίνευ ὃ αὐξεῶ-αι, κ) «πθὸς ὤλλον ἄλλως ἔχευ, καὶ 
μηδὲ ἄει πορὸς τὸν αὐτὸν ᾠσαύτως τῇ αἰῶήσα τὸ νοητῇ Ὢ ἕτερον ἔἶδος, 

Ἔσι ὸ ἄλομελές τε 6 ἀτρεμὲς, ἠδι, ἀγέντο, 

Ῥ ὡς αὐτὸς εἴεηκε, καὶ ὅμοιο ἑαυτά καὶ µόνιμον ὂν τὰ τ) ζῦτι συκο- 
Φανὴ ἐκ τῆς φωνῆς ὁ Κολώτης, ᾳ τῷ ῥήματι διώχων οὐ τῷ «φθάίματι 

Ἑ. 6. διάκοσμον] Ξὶο Βίερη. εἀϊῑάτε, Ἰάᾳπε τεξχε, εκ Τ,εοπῖςο, Βο]οῖε. πεο ἀῑπεπιί ἙΒ. ΑΙ Ε. Αἱά,. Βα[. ΧΙ. 
ΡεΓΡεΓΒΤΏ διὰ κόσµο: αωοὰ Ἠππο ἵπ Ἰαουπα {α{ρίοῖοπεπα Ἱπάυχ]τ, 

Ο. 1, ἀφύγηται] Δαίας {απι, φποά τατο {οἱο, Ώπε Ἱθτοταπα αέχοτϊίαία γείετεπι τημίατε [οπἱρίωτατα: ἰαηία 
εταί πεσε(μίας εἰ ενἰἀεπίία οοττεξτϊοπί. Ψπἱρδο, αφήρηται. ἳ 

6.2. ὡς ὤνὶρ ἀρχαῖος] Ἑοτίε {απυπῃ, {οτί {οοιν. Χγ]απάες γετβῖῖ ας { Ἰεσεταί, ὁ ἄνὴρ ἀρχικὸς, Υεὶ Ευπῖ]ε: αποά 
ἵη Τα ἰιηῖς τεϊπα]. Ῥοβ]9 εί οοττῖσετε, ὡς ὤνὴρ ἄχρος. 

Ο. 3. ἀλλοτρίαν διαφορὼν] Ιιεσεπάμπι, ὠλλοτρίας διαφδορὰ», αποά ἵπ Τ,απῖΦ τεᾶά]άϊΙ. Οείετα τεδῖας Ιπιεγρυηχ!. 
0. 3. Πλάτων] Ἱία Β, Ε, Ὑπ]σο ΡεΓρεταπῃ, πάντων. 1.οευς Ἱα Ρρετριγβαπάπς---Πλάτω», κ) Σωκράτης ἔτι πβότερος, 

συνεῖδεν----. 

τς μου ο π 

ολ δα λα 

-ᾱ- 

ο κ τος. ο δω 

α᾿ ο 

εοπηργεπεπάϊ πεφιυῖέ, Τρία {είε οοπέιτΏαης ας Ρετῖ- 
ππεῃς, αιία οὗ πιι]εἱειάίπεπα ἀεβηϊτί ποη Ροτείξ. 
Α: νετο Ρατπιεπ]άε ηεαιε ἑσπενι [/ήἠ, πεαιε 
αφκατην λα νά Λγκεείῥίέµη, πεηε Η7Φες, υἲ αἲε (ο- 
Ἰοίες, {π Εµτοβα εί {ία ῥαθήαίας: ααὶ εἴῖαπι 
Μιπαϊ Εαὐτίςαπι ἀε[οτιρΏς, πι{οεμίαιε ριϊπεῖρία 
ἰεπάίάωση εἴ {επεύγοβωη, εκ Ἠ]ς εἴ Ρε ας οπιπία 

παρ νἰάεηευτ οοπΠςῖε. ΊΝαπι εἰ 4ε Γειτα πιυ]εα 
Ιχῖς, εἰ ἆε (αἱο, βο]ε, Ἰ,απα, ας Πάετίδυς, εί 

Ποπιίπαπι Ρρτοςγεαίοηεπι επαττανίε; πἰβί]αιε εο- 
τυπι ΎἩξ ρταείρυα {απὲ ποπ ἀήθπδτε ἀείοτίρῃε, 
πέροίε Ἠοππο αηίφμις ἵπ ΡΗγΠο]ορία, εἴ απ Ρτο- 
Ῥτίαπι «οη(οτίοετεί ΡΠΙ]οίορΏΙαπα Ώοη αἱεῃαξ «Οἵ-- 

τµρίίοπετι. Οκοπίαπα αιαίεπι Ῥ]αΐο, εί Τρίο εεῖαπα 
ΒοεΓαίες Ρρτίος, {εΠΠΐ Πλίιταπι Ἠαθετε ορἰπίοπε 
α]ιαιίάἀ, αἰααιάἁ ππεητε οοπαρτεπεπάεπάμπι: εῇΠε 
αυἴεπ ορἰηαδί]ε Ηξιιά ἱπεοηίίαης εί ναγῖῖς πιοτίο- 
πίρας ας πιμεαϊοπίδας οὐποχίαπι, εί αιοά οὗ ἵπ- 
ετεπιεηία ας ἀεογεππεηία αἰαπι αἆ αἶία τε[ρεξχαπι 
Ἠαῦεης ποπ {εππρεΓ εοἀεπι πιοάο {εηίαπῃ αἲβςίαί : 
Ιπεε]]1σῖθ]]ο νετο αἰία {ρεεῖε», αιοά εἴ, τε Ἶρίε 
οεοἰπῖΐ, 

Αίετπαπι, Ἱπίερταπα {οπηρετ, {ΕΠΊρετηπε απ]είοεῃς, 
{αΐαιε Ππιῖ]ε εί εοπ{ζαη{ετ {μαπι παίµταπῃ «οΠ{εΓ-- 
γαη5: Πϊς γνοςαβδα]ῖς οαἱαπιπίαπῃ Έτιεης Οοἶοίες, 
ας ἆε τεῦις αἆ νετρα (ταπεης ἀΠριίλίίοπεπ, {πι- 
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} λόγον, ἁπλῶς Φησι πάντα ἀναιρεῖν τὸ ἓν ὃν ὡσοτήεθ-αι } Ταρμδμί- 

δω. Ὁ δὲ αναιεῖ μὺ Θὐδιτέρον Φύσι, ἑκοτέεα δὲ Ὑποδιδοὺς τὸ 
«εοσ]ῖκω, εἰς μλὸ τὶὼ τῷ ἑνὸς καὶ ὄντοο ἰδέαν πῖ)εται τὸ νοητὸν, ὃν μὸ 

ὡς ἀἴδιον καὶ ὤφγαρτον, ἓν δὲ ὁμοιότητι «φπθὺς αὐτὸ κοὶ τῷ μὴ δέχε-αι 
α] ο φορθν, «ος σαοβόύσας εἰς ὃ τὼ ἄτακτον καὶ Φερομθμίω, τὸ αἰδγη- 
που ὧν κ») κρατήρκον ἰδεν ὕοη, ὃ Αὶκ 

| Ἡ μὲν ἀληθείης εὖπει«) έος ὠτρεκὲς ἧτορ 

τᾶ νοητᾷ καὶ κὉ ζωῦτι ἔχοντος ὡσαύτως οἱπ]όμμον, 
Ἡ 3 βροτων δέζος, εις οὐχ. ἔνι σίσις ἀληθῆς, 

αἱ τὸ παντοδαπὰς μέαρολὼς καὶ πιάΦη καὶ ἀνομοιότήα: δέχομᾶῤοις 
ὁμιλᾶν «βάγμουσ. Καΐτοι πῶς ἂν ἀπέλιπεν αἴῶσιν καὶ δόξαν, αἰῶητὸν 
μὴ Ὑπολιπὼν, μηδὲ δοξζασὺν, σὐχ ἔπν εἰπῶν. ᾽Αλλ ὅπ τὸ μῥ ὄντως 
ὄντ «ῴθοσήχει Ἀ]άμηῤειν ὂν το 0] ζωῦτα ὃ νιὺ μᾶῤ ὅοι, νιῶ ὃ σόχ. 

ἔπν, οξίωται δὲ αὲὶ, καὶ µετιλλαοσει τιὼ Φύσι, ἑτέρας ὧδε μᾶλλον ἢ 

τῆς ὀκείνε τὸ ὄντος ἀὲὶ δεῶ αι «θοσηγορίας. Ἡν ὅω ὁ «θι τὸ ὄντος, 
ὡς ἓν εἴη, λόγος, 6ὲχ αναίρεσις τἶδ πολλών καὶ αἰῶ ηῦμ, »λλὰ δήλωσις 
αὐθύ τῆς «σεὺς τὸ νοητὸν Ἀ]αφορῶς ἱὠ ἔτπ μᾶλλον ὀνδεινόμδμος Πλά- 

Ρ. 8. κρτόρων Ιλ] Οοτεϊρεπάτπι, κρτήρον ἴδον, 

θα πεδωαε Ίαν ἀϊθλάαι, αὐσᾶ αἰδα ώρας Ἡρη σἨὰ, ας αἰῶί ΧΑ ον ο ο, 
ὤληθείης, Ῥτο 41ο να]σαία Παῦεί ἀληθείη, Ἑ.. ἀληθείας : εἴ αἀδ]ά1 Ἴτορ, ο]α5 Ἴοοο να]ρο εβ Ίαεαπα {ρα ἴππη, 

Ε. 7. ἑτέρας ὥγε μᾶλλον] Οοττῖσεπάωπῃ, ἑτέρας ῷετο μᾶλλον: παπι Ἰοεῖ {οπίεπίῖαπι Ίαπα γετῖεπᾶο ρταεερίί Ἁγι. 

Ρ]εῖεετ αἴε Ῥαγπιεπίάεηι, φμία 11Η Επ ῥοπαί, ο71-- 
πες Υες αδὐοίεγε. 1]]ε νετο πειίταπι αρο]εί παῖτι- 
ταπα, {εὰ υίτίαιε 1ά αιοά εἰ «οπγεπί{ (ΤΙΡµεΠδ, ἴπ 
ἔοιπια Ὁπίας ετ Ἐπεῖι ροπίε ἱπιε]]Ισιδί]επι, Έπς 
αιἶάεπι ποπιίπαης υί αίεΓηπαπα εί Ιπίεγίτας {εςι]- 
ταπι, Όπαπι ουίεπι οὗ απιτιάίπεπι {αἱ {ρμις, εί 
οί πυ]]απι αἀπιίτειτ ἀῑβετεητίαπα. ΤΠ ἔοτπια ΡΟΙΤΟ 
ΙΠποΓάΙηαία 6έ ἵηπ πιοξα γετίαηίε {εηβ]επι Παζυταπαι 
εοἱ]οσαε. Αέαιε εείαπι {αµπα Πδἱ αίταφιε εἴ ρεειἰ- 
ἥατε Ἠαδεί ]αάϊςαπάϊ Πσπιπα 2ίαιε Ἱπεταπιεηέωπη : 

ΑΗ νεταπι εετία Ροΐετῖ5 οορποίοετε ππεπίς, 

πἰπιίταπι Ἱπίε]ρδί]επι εέ {εππρετ εοἀεπι πιοάο 
Παδεηίεπι παίυταπα αἰτίησεηίε : 

Βΐνε Ποπιίπαπῃ {εη/α», ααΐνας Ἠαιά ]απῃ οετία Πά 
εβ: 

αιιοά {[6ί]]οεε ορἰπίοπες Ποπηίπιπα. γετίαηέιτ 15 ἰπ 
τερις, «Ἡ: οπιΠίς σεηετῖς πιμ{αίοπες, πποξα5, 1Π-- 
σεαια]ἱατείαιε αἀπα]ίμπε. Ἐτ νετο αἱ τε]α] [ες 
ορίΠίοπεπα εἰ {επ[άπι Ῥατπιεπίάςες, διίο ορίπα- 
Ρ εε {επ ἀῑοῖ ποη Ροτεί, βεά ααἷα εἰ αιοά 
γετε ε[ «οπνεηίε ΡΕΓΠΙΑΠΕΓΕ ἵπ [μα παίυτα, Πζα 
αυτεπα α1ϊα πιοἆο {απί, πιοάο ποπ {απΠε, {εππρεταιέ 
πιυίαηε {ηπι παίιταπα: Εαμίε Ίαρςο αἰίαπι αυαΠι 
ενς αιοά {επιρετ ε[ῖ αρρε]αίίοπεπι τεφμίτετε, 
Γϱο Ὥσο οτατίο, απάα Ἐηδ πΏαπι εΠε ρτοπιποία- 

ἔωτ, ηος ηεσαε παα]α Ηία ετ {επβ]ία, {εὰ οἴξεμάϊς 
αμἱά αὗ πιο] παέωτα ἀῑεταητ. Ομοά ἁ[- 
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πων τῇ «Ἡξὶ τὰ εἴδι πραγματεία, καὶ αὐτὸς ανήληνω τὰ Κολώτη 
σσαρέονε. | 

ιδ. Διὸ καὶ πὲ «θὺς τῶτον εἰρημῆῤα δυχεῖ µοι λαβθῶν ἐφεξῆς. Κω 
«Ὀθφτόν γε τὺ «)ιμέλειαν καὶ πολυμά)ίαν τὰ Φιλοσόφα σκεψώμεδα, 

λέγοντος, -. ὅτι πότοις τοῖς δόγµασι Πλάτωνος ἐπηκολαφήχαση. ᾿Λθισο- 

« τέλης καὶ ἘἜενοκράτης ὢ Θεύφρασος, κ) “πάντες οἱ ΠΠεριπατητικοί., 

Πᾶ 3ὸ ὢν τῆς ἀοικήτα τὸ βλίο ἔγραφε» ἵνα ῦτα σωωτ]εις τὸ 

ἐγχλήματα, μὴ τοῖς ἐκείνων σωωτάγµασι ὀντύχης, μηδὲ ἀναλάσης εἰς 
χέρως ᾿Αριπυτέλες τὸ «ει Οὐρονᾶ καὶ τὸ «δι Ψυχῆς, Θεοφράσου δὲ 

τὰ “Ἔρὸς τὴς Φυσικὺς, Ἡρακλείτα 3 τὸν Ζωροάσείω, τὸ «δι τν ὂν 
.Ἅδω, τὸ «δι ἶ Φυσχκῶς ᾿Απορουμβῤων, Δικοιάρχα ὃ τὰ «δι Ψυχῆς, 

ὂν οἷς πσρὸς τὸ κυριώτάα καὶ µέχευ τό Φυσκῶν ἰπσενανπᾶμΏμοι τῷ 
5 Πλάτων ὶ µαλόμόμοι αατελΏσι. Κα) μἱὼ Ὁ ἄλλων Περιπατητικῶν 

ὁ κορυφαότατος Στράτων οὔτε ᾿ Αβιευτέλει κ πολλὰ συµφέρεταμ, κοὶ 
Πλάτων τὰς ὀνανήας ἔαηκε δύζας «θὶ κινήσωο, «Ὀθὶ νοῦ, καὶ «ἲδὶ 
ἠνυχῆς, ὁ «ἳθὶ Φλυέσως τελόὴ τὸν χόσωον αὐτὸν οὐ ζῶον εἶναι Φφηῶῖ, 
τὸ ὃ κ) Φύσν ἔπεῶς τὰ κἩ τὐχίω Ἀρχίω }ὸ ὀμδιδόναι τὸ αὐτόμυπον, 
εἶτα ἅτω πσεραϊνεῶῷ-αι τἶα Φυσικῶν παὼν ἔχφσο, Τάς Ύε μἰὼ ἴδέαις 

α]]ς 

Αα -.-----Ὑ'Ἂ”Ἂ”ἊἌἊἊἊἐ-πἒπηπο πο ο. 

λέγοντος, “ ὅτι] ΛάάϊάΙπιαβ λέγοντος εκ Β. Ε., 
ὧν] ἵνα Β. Ε. Ὑπ]σο, ἄν. 
ἔγραφεν] Τερεπάαπι, ἔγραφες. 

6. Ἡμακλήτο] Χοπ ἁπδϊίο ααἴπ Αάλος (οτἱρίεγΗ Ἡρακλείδυ, αἱ εί Ῥε]ῆς, (α{ρίσαία5 εβ: πες τεεῖρετα {απισπ 
αα{ας {ατη. 

Ἑ. 4. τελευτῶν] Αάάεπάππη δέ. 

Α.1. 
Α. 4. 
Α. 4. 
Α. 

επίππεη Ρ]επίις εεῖαπα 1π Ἱάθατιπα εΓαζαεΊοΠε ΠΊἹοΠ- 
Ώταης Β]ατο, Οοἶοῖα: απίαπι τεργεπεπάεμάϊ ἀθάϊε. 

ΧΙΝ. Ίταφιε ἀείποερς ετῖαπι απἱά «οπίτα επι 
ἀἰχετῖε, νιάεαιαά. Ας ρτίπαπι ἀῑιρεηείαιι εξ 
πι]έρ]οεπι {εἰεπείαπι «οπ[Πάετεπηις Ἠα]ις {οἰ]]- 
εί ΡΠΙ]ο[ορΗϊ, αἱ Εἠσέοπὶς [επτεπέίαπι /εεμίος ε[[ε 
αἵς γΙοίείεηι «Κεπουγαίε, ἼῬεοβργα[ωση, οὔΊπε[- 
πε Βεγέραίείίεο.  Όυια επῖπι Ιπ Ρατίε ἵεττα ΠΟΠ 

ΠαδιταὈί]ίς {οτῖρΠε Ἠδταπι (παπι, µξ ας αςοι{α- 

να 

"με τν κάλ 8 αὐη υλών σος μσπβν 

πλ οι. μι, υ-ε- τς, ολ. μπας 

ων. 

τ εἶοπε τεοερία ποῃ Ἱσεαε εδΙ Ηξοτιπι Πρτος ἵπ πια- 
ας ηυ5 {µπχετε, εί Ίεσετε Ατίβοιεϊς Ώε Οα]ο εε 
εν Απίπια, ΄ΓΠεορητα[ή αἀνειίαφ Ῥμγ[οο» {οΠρί2, 

μον θονς οἵ 
θε μὴν 

ώ 

ΥοΙ,. Υ. 

μμ ονοκοῴς ο πο αι ων 

Ἠειτας]ά Ζοτοαίΐτεπι, Ώε 6 αἩπε {απέ αριά Ἱη- 
{ετο», Ώε ΓἱβποΙ]]δας Ναίμτα Ομα{οηῖθας, Γι 

:ς«αατοπί Ώε Απίπια ὃ ααἴδις ἵη Ηδεγῖ Πί ἆε ρτα- 
εἴρυῖς εί πιακϊπιϊ ρΠΙ]οίορλία: παϊιΓα]ί οαρί δις 
Ῥ]αϊοπί οοπέϊπεηῖετ αἀγετίαηίμτ αίαάε ρασπαηῖ, 
Έτ ααϊάεπι Ρετὶραϊεείσοταπι τε]ααοταπα {απππιας 
Θιταῖο πεαε ουσ ΑτζοίεΙε {εηΏῖέ πια]έί5 ας τε- 
Ῥως, δέ ἆε πιοίμ, πιεηίε, ΔΠΙ1ΠΑ, οτίὰ, οοηίτατία 
Ῥ]ατοπίοίς ἀείεπάϊε: ἀεπίαιε πιαπάωπα {ρίαπῃ αη- 
πιαὶ εΠε περαῖ, εἴ παζιτα]ίὰ εΠε ο«οπ{εαιεητία {α-- 
είς {οτίαηαε, ολία Ιπίάαπι πιοίας Ππαίµτα ρτᾶ- 
Ῥεπίε, Ιίλαιε Ἡο Ροίτο «οπΠοΙ. Ἰάεαν αὐζεπι 

3 Ὦ 
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σι ὧν ἐγχαλέι τὰ Πλάτωνι, παντα χΏ χινῶν ὁ ̓ Αρασοτέλης, κο πῶσαν 
ἐπάώφων Ἀπορίαν αὐταῖς, ὂν τοῖς ᾿Ἡ θικοῖς σομνήμασι, ὂν τοῖς Φυσικοῖς, 
αἱ. τἴό ᾿Ἐξωτερικῶν Διαλόφων, Φιλονεικότερον ὀψίοις ἔδοξεν ἢ «Φιλοσο- 
Φώτερον ὃν τἶν δογμάτων τότων, ὡς «φςβ)εμΆμος Ἡ Πλάτωνος «ριδεν 

Φιλοσοφίαν ὅτω μακρὼν ἱώ τὰ ἀκολαλεν. Τίου ὅω ἀὐχερείας Ὅὃι, 
τὸ δυχοιώτα τοῖς ανοράσι μὴ μα θοζα χοσψό)δεῶαι τὸ μὴ δοκοιῶτα: 

καὶ πεπεισμένον ἐλέγχεω ἑτέρους, αὐτόγραφον «ξενεγκεῖν ἀμαθίας 
ἔλεγχω καθ’ αὐτὸ κο] ὀρασύτητος: ὁμολογεώ Πλάτωνι μμ τοὺς 
2ἱαιφερομόῥο, κ κ) ἀχολαλεῖν τὸς ἀντιλέγωίε 

κ. ᾿Αλλὰ ὃὶ Πλάτων Φηᾶ τὰς ἵππες ὑφ ἡμῖν µαταίως ἵππες 
εἴναι καὶ τὰς ἀνθρώπες, Κα σᾶ τῶτο τά Τλάτωνος συγροαµμάπων 
Ἀποχεκευμμένον εὗρεν ὁ Κολώτηο;, Ἡμεῖο 3ὸ ὂν πᾶσν ἀναγωώσκομὴμ 
καὶ Ἡ' ἄνθρωπον, ἄνθρωπον, καὶ τὸν ἵππον, ἵππον, κοὶ τὸ σῦρ, σῦρ ὑπ᾿ 

ουν δοξαζόμολμον Ἡ καὶ δοξασὺν ὀνομάζει τότων ἔχφσο. Ὁ οἳ οἷα δὴ 

σοφίας ἐδὶ ἀχαθὲς ἀπέχων, ὡς ἓν καὶ ζαυτὸν ἔλαδε τὸ μὴ εἶναι } ἂν- 
ὀρωπον, χο] τὸ είναι μὴ ὃν τὸν ἄνθρωπο. Τῷ Πλάτωνι δὲ ουμασῶς 
ἐδέχει αἱαφέρεω τὸ μὴ εἶναι τὸ μὴ ὃν εἶναι, τὰ μὴν }ὸ αναίρεσν ἐσίας 
πάσης, τῷ ὃ ἑτερότητα διλῆῶαι τὸ με)εκτᾶ ὁ τὰ µετέχωτοο. Ἡν οἳ 

μα... 

Ο. τ. Διαλόγων] Βὶς Ἑ. Ἐ. Απιϊοίι. Αποη. Ὑπ]σο, διαλέγων. 
Ο. 1. ἔκ τῶν δυγµάτων τότων] 1η ἐκ Ἰαϊεί [πβπίαναδ: αἱ απ Τεϊ[ο Ἱεσεπάαπα Ραίεπα. ἔχεδαι τῶν ὃ, τ. υε] ἐγ-- 

κεῖδαι τῷ δόγµατι τότῳ. 

σ., ὑπεριδεῖ ] Ῥοτίς, ὁ ὑπερείπει». 

ο, 8. Αλλα δη ---ἀνθρώπες] Οοττῖρο, ᾽Αλλὰ δὴ Πλάτων, Φησὶ, τὺς ἵππυς ἔφη ἅμα τε ἵππος εἶναι κ) ἀνλρώπας.. 

Ῥ]αϊοπίσας Αγηῑοίε]ες υβίαπε Ἱποε[εῃπς ἀῑδεῖς, ἵπ ΧΝΥ. Νιπαταπαι αωίεπι ΑΡἰαΐο, Ἱπααῖς, ἔεπεγε- 
Μοτα]δας. ἵπ Νατυτα]ῖδις Οοπιπιεηίαςϊ]ς, ἵπ (ο]- 
]οαμἱΐς Ἐκοτετῖςϊς, {ει Ἐ χιταπεῖς κ 
νέας ε[ε ααϊθα({άαπι πια]οτε «οπίεη(]οπί5 αμαπῃ {- 
Ρίεπεα: {ιάϊο 1ά {εείῆε; τί ααϊ ΠΌί ρτοροίαΤες 
ΡΠΙ]οίορβίαπι Ῥ]αΐζοηῖς «οπέεπΊπετε: {απίυπα 2Ρείῖ 
μέ οαπῃ Παεπῖς {εουέας. Όμ]ις εἴρο Ἰεγίαῖς εβ, 
ευπι {επίεηεῖας Ἱ]]οταπα γΙτοζΗπη ποπ αάάῑά[ςετῖς, 
{α]ίο εε ς αά(οτῖδετε αι: ποη Ρτοβανετυπί ὃ ευπι- 
αὐε η αηίπιυπα Ιπάμχεσίς αἱἱο5 τείε]]ετε, (μα ἴς 
ππαΏα οοηίτα ἴε Ἱπίοῖϊτία εἲ (επιεγαίῖ ρα δ]ίςλτε 
ἹπάμθΙ(αΡί]ε ατριπιεπέωπι ὃ οοπίεηείτε ἀῑοεηίεπι 
ευπι Ῥ]αΐοπε αιῖ ἁπάεπε, εί {ωρίεφαϊ εωπα αἱ 
τερυρηαηί, 

ἀῑκιέ εΦ ιο; εὔιος ε[[ε εἰ ῥοππε. Όλο: (ηάεπι ἵπ 
οοπιπιεηίαγίο Ρ]ατοηπίς Ιηνεηπῖέ ηος (οἱοίεςὸ Ναπι 
ηος αμἰάεπα ἵπ οπιηπῖδις Ἱερίπαας Ἠοππίπεπα Ποπιῖ-. - 
πει], εφυυπῃ εαυµπῃ, ἴβηεπα ἵσπεπι, ἴρμις ορίηίο-- 
πε Πατμῖ: υπάε εεῖαπι οβίπαδεε η 
Ἠογαπα αρρε]]α. δεά (οἱοίε», αέ αἱ {αἴ]ῖςεῖ πε 
Ῥήυπα αμ]άεπι αῦ ἱρία (αριεπίῖα αδεῄεί, Ρίο πο ες 
εοάεπι ἀεοερίε Λη ε/]ε βοριέπεπι, εἲ «Ποπιέμεηι 90. 
ε[ε Επ. Αε ΡΙατοπί παίταπι ἵπ πιοάυπι γήαπα εἴε 
ἀίβειτε Δίον ε[[ε, ει Δον πε ε[[ε: πεπιρε Π]ο Ρε- 
πίτας οπΊπεπι {οἱ (ιο ληείαπα; Ἆος ποϊατί ἄΐνει-- 
Πίαίεπι ρατΏςἱραηεῖς εί Ραττἱοῖραεῖ. ἨΠσης ροίῖα- 
τίοτςς ἴη ρεποτί εἲ {οτπασε, εἴ οοπηπιπίαπα «1ο-. 
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μδῥ ὕκερον εἰς λύες καὶ εἴδους, καὶ κοινών πιῶν Ο ἰδίων λεγομλῥων ποιῶν 
5 λ]αφορὼν Έντο µόνον, ανωτέρω. δὲ οὐ «αἙβλΦον, εἰς λογεκώτέροις Ὢο- 
ρίας ἐμπεσόντες. Ἔσι δὲ τὸ εεκτᾶ «φεὸς τὸ µετέχον λόγος ὃν αἰτία 
τε πρὸς ὕλίω ἐχὰ, καὶ «δάδει[μα. «πθὺς εἰκόνα, ὁ διῤαµις «θὺς πώνος. 
«Ὢ, 2 δὶ µάλισα τὸ κ αὑτὸ  ζωυτὸν αἲ αἱα φέρει τᾶ δὲ ἕτερον κοὶ 

µηδέποτε ὡσαύτως ἔχοντος ὃπ τὸ μῥ ἔτε ἔσαι ποτὲ μὴ ὃν, ἔτε γέωε, 
κο 9. τῶτο πάντως ὁ ὄντως ὄν ὅοι τὸ δὲ θὐδὲ ὅσο ἂἀπ' ἆλλα συµ- 
Κέσηκε µετέχειν τὸ εἶναι, βέοαιόν ὅοη, ὃλλ' ὀξίωται ὃ ἀῶνειαν, ἅτε 
τῆς ὕλης «δὶ τὸ εἴδος ολιώαμάσης, καὶ πάΦη πολλὰ ὢ μεπιρολὰς οὗ 

Ε τὶιὺ εἰχόνα τῆς οὐσίας, ὧσε κοδῶ-αι καὶ σαλόὐεῶς, δεγοµλῥη,. ὍὭσσερ 

ὦω ὁ λέγων Πλάτωνα μὴ εἶναι τὶὼ εἰκόα πᾷ Πλάτωνος οὔχ. αἰναιρέ 
τὸ ὡς εἰκώνος αἰῶησν αὐτῆς καὶ ὕπαρξυ, »λλὰ ὀνδείκνυται καθ’ ἑαυτό 
ππνος ὄντος, ὶ Ἱορὸς ὀκᾶνο ἑτέρου γεγονότος λ]αφορών ἅὅτως οὔτε Φύσν, 
οὔτε χρῆσιν, οὔτε αἴῶησν ανθρώπων αναιροῦσιν οἱ χομῇς νος Εσίος µετ- 

"αχι6 οχῇ κοὶ ἰδέα γωόμηρον ἡμῖν ἔχασον εἰκόνα τὰ «δααγόντος τὼ ὁμριότητα 
τῇ νέσὰ «ωελσαγορόύοτες. Οὐδὲ ὴὸ ὁ πῦρ μὴ λέων εἶναι τὸν ὤεπυ- 
εωμἆῥον σδηρον, ἢ τὺ σελἰωώίω ἥλιον δλλὰ, κ Παρμμίδί», 

| 

Νυκτὶ φώος σερὰ γάϊαν ἁλώμλνον, ὠλλότρκον φῶς, 

ἀναιρέί σιδέρου. χεῖσν, ἢ σελίώης Φύσι }λλ ἐ μὴ λέγει σῶμα, μηδὲ 

Ε. 5. µετοχή καὶ ἰδία] καὶ τεοερίπιιθ αἳ Ἑ,. Τίᾶηπε ποή οΡΙ ἰδέα οππα Χγ]. Υετί. πιπίατο ἵτ ἴδια. 
Α.. {. Νυκτὶ φάος] Ἰ,εσεπάαπι, Νυκτιφαὲς, οππι ΜεΣ. εἰ Εεϊῆς, 

τυπάρπι εί ρτορτίατυπα αὐσξ ἀϊουπέατ αμα έαευπα, 
ἀϊΠετεπιῖαπι ἁμηταχαί τετμ]εταπε, ηεφιε ρτορτεβϊ 
{απί α]ῆυς, επι ἴπ πιασῖς ],οσίςας Ἱπο]άϊπεπε ἁπί- 
Πευ]ταίε. Ἐ αυτεπι ραγςἶραεῖ αἆ ραγεϊεῖραης 
τατῖο «α αιια: Ιπτετοεάϊξ Ιπίετ ολυῇαπῃ εί πιαϊεγίαπα, 
εχεπιρ]ατ εἲ Ιπιααίπεπῃ, [ου]έλίεπι ει εβεάχυπι: 
αὐο ρᾳέῖο πιαχίππε ἀῑβεταπί 1ά ααοά ρετ {ε εί 
{επιρεταµε εοἀεπα πποάο Ἠαδεῖ, εί 1ά αωοά αὓ αἰῖο 
Ρεπάεης Πδί παπαµαπα οοπβας: ουπι Π]]ιά πεφις 
{αετῖς ππαυαπη ποΏ Ἐηπςδ, πηεαιε {αεμταπα Πς, ἰάεο-- 
«ὐε οπηπ/πο εί τε]ρία Έπς Πε: ος πεαιε Ἱ]]ιά 1ρ- 
{ωπι αυἶάεπι ΕΠΕ, 4ο εἶ οοπεἰηρῖε αὐ αἱίο ἵπιρει- 
απ], γππαπῃ Ἠαῦεαί; {εά εο οὗ ἵπιρες[]]εβίεπι 
εχεῖἆας; ᾳἱρρε πιαϊετῖα οἶτοα {οπιᾶπα ]αῦεητε, εέ 
πμ] αβεζξίοηες ,πιιίαοπείαιε ἵπ {αυβαηείαξ 

ἱπιαρίπεπι, Ιξα αξ πιονεαίατ ας Βιέχιεί, τεεῖρίεπέα. 
Φίοιέ εισο αι ἀῑςίε Ῥ]αίοπεπι ποπ εΠε Ππιι]α- 
οταπι Ρ]αΐοπ5, ΠΟΠ περαί ἱρπυς {επίαπι εί εΠεῃ- 
εἶαπι Ππιυ]αοτί, {εὰ ο[επάϊτ ἁῑετίπιετ ανν αιιοά 
Ρετ {5 αἰιαμ]ά ε[, αὉ εο αιιοά εἶας γείρεζλι εχ{- 
εἴε; Πς πεφυε ηαέυταπα, πεαμε α{απι, ηεα με {Εῃ- 
{απι Ποπιπαπι ο]]αηπέ, ααϊ οοπιπιπίδ ο]α{άαπα 
{αρβαπεία: ρατβςϊραίίοπε εἴ {ρεείε πΠΙπΙ(εππᾳια 
ποβτυπα (χάπι ε[ε Ιπιαρίπεπι ε]α αμοά Πποϊλίτιι- 
ἀϊπεπι ργαδαίε οτεαί, ρεοπυηςί2ηΐ, εαιε επῖπι 
ααἱ ἴρπεπα αἰε ποι εΠε οἈπάεης {ετταπῃ, αμί Τμι- 
Ώαπα βο]επι, {εἀ, μέ οαηίε Ρατππεηίάςς, 

Νοᾶχε ναραπίεπι οἶτσα {ειταπα Ἱποεπι αΠεπαπι, 

1άεο {εττί αίαπι, αιέ Τα. παέυταπι ἱπβαςίαξας : 

32 Ἡ 23 
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σεφωτπσμλῥον, Ίδη μάχεται ταῖς αἰῶήσεση, ὥασερ ὁ σῶμα, καὶ ζῶον κα 
ύεαν καὶ αἰῶησιν μὴ Ἀπολιπών. Ὁ δὲ οῦπι ὑπάρχεν τῷ µετεχη- 
κέναι, καὶ ὅσον Ἀπολείπεται τὸ ὄντοο αὲὶ χοὶ τὸ Ξ)) παρέχοντος αὐτοῖς. 
πονοῶν, οὐ παρορῷ τὸ αἰῶητὸν, Ἀλλὰ τὸ γοητὸν ἃὶ παρορᾷ θὐδὲ ἀναιρέι 
τὰ γαόμηρα κὶ Φαπόμημα αξι ἡμᾶς ὃν πονὦν' λλὰ ὅτ βεβαιότερα 
τώτων ἕτερα κ) μµονμώτερα «φεὺς ἐσίαν Ὅὰ, τῷ μήτε γήεθαι, μήτε 
Ἀπόλλυῶ αι, μήτε πώαεν μηδὲν, ὀνδείκνυ) τοῖς ἑπορβῤοι" καὶ διδάσκει 
κοθαρώτερον τῆς Ἀ]οφορῶς απόμμος τοῖς ὀνόμασι, τὰ μὸ, ὄντα, τὸ 3, 
υόμλρα «φενσωφορόύευ. “Τῆτο ὃ καὶ τοῖς νεωτέροις συµοέκηκε πολλὰ 
9 καὶ μεγάλα «οθάγµατα τῆς τὸ ὄντος Ὑποφεροῦσι «φθθσηγορίας, τὸ 

κενόν, τὸν χρόνον, τὸν τόπον, απλώς τὸ κ λεκὴ ύος, ὂν ᾧ κὶὶ πἆληθη 
παντα ἔνεα' “ωῦτα 3ὸ ὅτα μὴ μὴ 9), τιὰ δὲ Σ) λέγωυσ χρώμῆροι 
δὲ αὐτοῖς ὡς ὑφερῶσ κοὶ ὑπάρχωυαν ὂν τῷ βίῳ καὶ τὰ «Φιλοσοφὲν. 
α]στελοῦσι. | 

Ι. ᾽Αλλ αὐτον ἡδέως ἂν ἐροίμίω } χφτήγορον, εἴ τοῖς ἑαυτῖς 
σθόγµασι τὼ αἱαφορὼν οὐχ. ὀνοεῶσι (άύτίω, καθ’ ἰὼ τὰ μδὸ μόνιμα. 
χο ἄτεεήίω ταῖς ἐσίαις ὰν, ὡς λέγεα ὃν τὶς ἀτόμες ἀπαλείᾳ κ σερ- 

ῥότητ πάντα «χρόνον ὡσαύπως ἔχευ, τὰ δὲ συγκθάµωτα. πάντα, ῥόυσὸ κοὶ 

Α. 7. ὑπάρχειν τῷ μετεοχηκέναι] 9ἱο Ἱμεοπῖς, Βελοίῖ. Ὑπἶσο, τῷ ὑπάρχειν µετεχηκέναι. Ἐκ {εᾳποπ(ίθιν. (αοῖίε απι-- 
Ποϊιραπάαπι τῷ ὄντος. 

Α.Ο. τὸ νοητὸν οὗ Φαρορᾶ] γπΐρο, τὸ νοητὸν εἶναι λέγει, αιοά Βίερῃ. τεοερῖΐ α 9ο]οίέ,. οἱ ],οοπῖς, λαπι Α]ά. Βαΐ. 

ΧγΙ. παᾶε Ἠαῦεπί τὸ νοητόν: Ἑ. Ἑ. τὸ νοητὸν ππαρορᾶ, ααοὰ, Γρίε αἀάςπα οὐ, τεοερῖ. 

Ἑ. 4. ὡπ]όμενος] ει. ἀπ]ομένες, 

{εά { εοτρας εΠε, αυ Π]]ωπαίπαίαπι πεσεί, Ίατι 
{επ{αί τερασηαγετίς, αἴ αὐΙ «οΓρΏ5, απίπιαὶ οτέαπᾳ, 
{επίαππαυε ποπ τεήπαυαι. ΟΠ νεΓο ραγβςῖραςο- 
ηε Η2 Ἠαδβετε {παπα εΠεπῖαπι Ιπίε]]σίε, ας αιαη- 
έαπι αΌΠηέ αὉ Ἠΐ5 4ααξ {επιρετ {απε, Ιρῃίαας εΠεῃ- 
εἶαπι Ἰατρίαπίατ, ποη 19 {επβ]ία περ]ϊρίε, {εἆ τα- 
εἴοπεπι Ἠαδεί Ἱπίε]]ΙσΙσι]ἵαπα: πεαιε {ο]]ῖε «ας 
αΠεξίοπεδ, αἩπε ποὺῖς αεεϊάωπί εί {εη{α ρετεῖρί- 
πητγς {εά Ὦϊς Πγπιίογα εἰ «οπ/{εαηέοτ!ς εῃε αἷία 
οεηάϊς παίωτα, εο αιοά ηεφιε οτίαπέας πεσιε 
Ἰητετεαηί, ηεαιε ρετρε(ϊαπέατ ααϊσφααπι: ας ἁἱ[- 
ετἴπιεη 1]]ιά {αοεί]τας νετδῖς εχρτίππετε ἆοσεῖ, ξ 
αἱ Επί, αἷία Εἱεπέία αρρε]]εηε, Ἰάαιε τεςει- 

Εοτῖθις εεῖαπα υ{α νεπῖε. Ἰγπα]ία» επῖπα εἰ πτασπας. 
τες Ἐπεῖς ποπιίπε ἀεάίσπαπίασς γασυμπα, ἔεππρις,. 
Ίοσυπα, Ππαρ]ςἴίεγ σεις ἀῑέτοτυπα, Ἡπ αμο εἲ νεα 
οωιηία ἱπίαπέε: Ώαες επίπι ποπ εῇΠε Ἐπτία, {εὰ αἰ-- 
ζωα εῃε ἀϊοιπε, ἵἹπαιε ας εκαπῖθδις εἰ [1ὓ- 
ΠΠεπείδις ἵπ νῖα ας ΡΙι]οίορ]λία ρετρείμο υέμη-- 
{ατ. 

ΧΥΙ. Οείεταπι Πδεπίετ εσο εκ Πξο τερτεµει-- 
{οτε αµστταπι, Απ΄ πο ἵπ {αΐ 1ρᾷ Ὥος ἀῑ[εγίπιεη 
τέρας οοη{ρἰοίαπε, ή αἰογωα [ιὐ/αμηας [αδίος 
πό αέφιο 1ημππαδεσε, πεί Τρί αἰππί αἴοηιοε οὐ 
φασιαί ῥεγε[[ρωήη αἲιε [οἱά1ατεα [ΕΙΡΕΥ εὐ- 
αοὴη ἐπ [41 Ρεγάγαγο} αἴογμσι εοπεγείκ’ [1η1, φις 



Ἕςσ ισπ ο 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΤΗΝ. 74 

ματαρλητὰ, καὶ γωόμλμα  Ἀπολλύμλμα εἶναι, µυρίων μλὸ εἰδώλων ἀπε- 
χομηῥων αὲὶ κοὶ ῥεντων, µυρίων Ἀ, ὡς εἰκὸς, ἑτέρων ὂκ τῇ «Ὁξιέχοντος 
ο)ιῤῥεόντων, καὶ ἀναπληροιώτων τὸ ἄθροισμα, ποικιλλόμΆμον ποὺ τῆς 

ὀξαλλαγῆς (ύτης καὶ µεταχεραννύμᾶμον, ἅτε δὶ κοὶ τν ὂν βά)4 τη 
9 συγκρἆµατος ἀτόμων Θὄδέποτε λῆξαι κωήσεως Θὐδὲ παλμ]μ ασεὺς ἆλ- 
ληλα Διωαμλύων, ὥασερ αὐτοὶ λέγεσν δλ ἔσπ μῥ ἐν το σφθάγ- 
µασν ἡ ποιαύτη αφορα τῆς οὐσίας σοφώτερος δὲ τῷ Γλάπωνος ὁ 
Ἐπίμερος, ᾗ πώνζω ὁμοίως ὄντα «οΌθσωγορόύει, τὸ ἀναφες κενὸν, τὸ ἀντε- 
εὔῑδυν σώμα, τὰς Ὀρχος, τὰ συγκρἆµατα” κορῆς, να) μα Δί, ἡγούμῆμος 

ἐσίας μετέχει τὸ αἴδιον τῷ γωομβῤῳω, τὸ ἀνώλεθρον τῷ «Φρομλρω, τὸς 
᾿ἀπαϊ)εῖς καὶ διαρκέῖς καὶ ἀμεταολήτης καὶ µηδέποτε τῷ είναι δωαμ]νας 

ὀκπεσεν Φύσές ζωύτιις ὧν ὂν τὰ πάαγει καὶ µεταράλλειν τὸ εἴναι, ταῖς 
µηδένα χρόνον ὡσαύτως ἐχέσαι. Εὶ ὃ δικαίως ὡς ἔνι µαλίρα δίήµαρτε 
πάτος ὁ Πλάτων, ὀνομάτων ὀφείλει συγχύσως ὀὐθύνας πέχεν τοῖς 
ὠκθιρέρερον ἑλλίωίζασι τήτοις, καὶ κα αρώτερον αάλεγομλόοις, ἐχ. ὡς 
ἀναιρῶν τὰ «θα γματα, καὶ τὰ ζην ὀξάφων ἡμᾶς, αἰτίαν ἔχειν, ὅτι τὸ 
γόμδρα, καὶ κ. ὅντα, κα λαπξ ὧτοι, «ο λσηγόρόυσεν. ώ 

Ὦ. 5, συγκρίµατα----ἡγόμενος) Τα οογσεπάαπτ σετάαϊ σετία εππεπάάϊίοπε γω]δαίατα οπαπίἁπι Ἡότοσατα Ἱεξίο- 
πεΠῃ, συγκείµατα κοινής, καὶ μηδὲ ἠγάμενος, ὴ 

Ὦ. δ. ταύταις ὧν] ὧν {οτῖρΏ Ῥτο γα]φαῖο ὡς, {εουίας Ἱρίαπι τεῖ ενϊἀεπίίαπα : επι υετῖι ΧγΙ. 
Ἐ. τ. δὲ δικαίως ὡς ἔνι μαλιστα] Οοττιρεπάνπ], δὲ δ) κ) ὡς ἔνι μάλιστα. ) ᾿ 
Ἐ.. 4. καὶ τὸ ζην ἔζώγων ἡμᾶς]. Βὶς Β. Ε.. ἵη τὸ οοπ{επ υπί Α]ά, Βαΐ. Χγ]. ααοἀ Ρἱερᾶ. ἴπ τὸ πηιανῖέ «πτη Ἐμεο- 

πῖς, εἴ θελοίῖ. Ὑπμΐσο, καὶ τὸ ζην ἐξάγων ἡμῶν. 
Ε. 4. τὰ γννόµεια----αροσηγόρευσο] Ἰιεσεπάνπα Ραίο, τὰ γιόμεια οὖκ ὄντα, κανάπερ οὗτοι, «ωροσηγόρευσε. Ἠετα 

γοτα. 

οί Ίμκα ε[ῖρ εἰ πε αδί]ία, ον Ιγίφιε εἰ ἠπίετίγει 
/ηθίπάε ἐππισπεγες ἀεβμεπέίδαως [ηημήαεγῖς, αἰίγωρ, 
μέ ῥαγ εῇ» εκ απιδίεπέε ἐπβμεπέιδως εἰ εησεγίεπι εκ-- 
Λ/εμέέδμς, υαγίαβαπα δὲν πωαἰοπίδμς εἰ αἶα αἵ- 
/εἔζαπα {επηβεγίες εἴσᾳ φμίάεσι εἰ]α”ι φιµε {π ῥγο[Ἰπάο 
«οπεγεΙζ [μέ αἱοπαῖ, ΠΦΜάΤΙ αἶε[ιαηέ πρυετ: εἰ {γε- 
Σπα εοπε{αξζοπε αά [2 Ιπυίτεπι Γεγγίν αὲ αβιτπιαης 
1ΡΗ: Απ νετο Πε ἵη τεῦις αἶάεπι Ἠα]α[πιοάϊ ἆἷ-- 
νετῄτας [αρβαπία: {οά Ἐριουτας Ῥ]ατοπε {αρί- 
επτῖοτ ατ, ἆαπι οπιηῖα Ππιῖ]τετ Ἐπεία ποππίμαξ, 
Ίπαπε ιά ὦξδιπι Πισίεῃς, Όοτρις τεπίέεῃς, 
Ρεϊπεϊρία, τες «οποζεῖα5: εαπάεπι {ει]ῖςες εΠει- 

εἶαπχ (τίθμεης {επιρί(εγηῖς 2ο ςαάμοῖς, εἰ «οΏ{1Π-- 
ἀεῃς «μπι πα([οεηῖε. τά αιιοά Ιπίετίτα νασαί, επι 
Ῥετειπίε Ἰὰἀ αιιοά Ρετρείαυπι εἰ ἱππιυταδί]ε εί 
ομπι 15 αοτάπι ΠαιΓὰ α[τετ πάπαιΙαπα Ῥαδετα 
Ροίεβ εα απογαπι ΕΙε ἴη πιοζα εί πιιίαίοηε «Ο1]- 
Πβΐε, εἰ παπαυαπη (αἱ Πποᾗα πηλπεης. Ίαια ως 
οριίπιο Ίμτο Ιω Πΐς ἀῑσαίας Β]ατο ἀε]ααϊΠε, ἆε 
εοπέαποπε νοςαδιοταπι, παῖ Ώοπιο, αοοιήαπάας 
εταί αὗ ΠἨϊέσοε ρωσίας (αΓαςς {εἶ]]οει Ἰοᾳεπεῖδυς, 
εί αεουταεῖας ἁιΠετεμεῖδας: ποη αέ αυ τες Ρρετί- 
τηεεῖ, εί γἷία πο εχρε]]ετεί, αααπάο ΣΙεπέία ΠΟΠ 
πα, εοἆεπα πιοἆο αιο ἴρα, αρρε]]α:. 
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ζ. ΑΛ ἐπὲ τὸ Σωκράτίω μετὰ τὸν Παρμορίδίω ὑπρέσημημ, 
ἀναληπ]έος . Ἐὐθὺς ὅω τὸν ἀφ ἱερῶς κεκίνηχεν ὁ Κολώτης κοὴ διη- 

/ 4/ Κ ον λ / 3 / ο” - 

γησώμΏρος ὅτι χρησμὸν ἐκ Δελφῶν «ει Σωκράτης ανίώεγκε Χαιρεφῶν, 
ὃν ἴσμεν ἅπαντες, (αῦτα ἀπέρηκε “ Ῥὸ μὸ ὦω τᾶ Χωιεφῶντο, αν 
ὁ τὸ τελέως σοφιὼν καὶ Φφορτικὸν διήγημα, 2), παρήσομημ. Φορπκὸς 
«3 ὅω ὁ Πλάτων ὁ τᾶτο ἀναγροψας τὸν χεισμὸν, ἵνα τὰς ἄλλες 
ἑώσω) «Φφορτίκώτεροι 3 Λακεδμμόνιοι, τὸν «δι ΛυκάργΏ χρησμὸν ἐν αἷς 

/ 3 ο 9/ . 4 .Ν 7 / Ι] 

παλαιοτάταις οναγραφαῖς ἔχουτες σοῴισικὀν ὃ ἱώ ὀήγηµα τὸ Θεμισο- 

Ἀλέης, ᾧ εσας ᾿Αφθίωαίας τὼ πόλι ὀκλιπάν, χοτεναυµήχησε τὸν 
βαέοαρον «Φορτικοὶ δὲ οἱ τῆς Ἕλλαδος νοµογέται, τὸ µέσο, κ) πλᾶσο 
Ὁἵν ἱερῶν «ουβόχρησοι χαθλρώτες. Ἐἶ ποίνω ὁ «ξι Σωκράτης ἀνδρὸς 
εἰς δεετὺ εολήσια γμομὴῤα χρησμὸς οἰνενεχ]είς ὡς σοφΏ, «φορτικὸς ἱώ 

Ν Δ / / 1σ/ ο κα λ ς / { νν 

καὶ σοφιεικὸς, νι «φςοσείπωμΏν αἰξίω ὀνόματι τὰς ὑμετέρους βρόµες κὶ 
ὀλολυγμοὺς κ) κροτοθορύθας, κο] σεοάσἁς καὶ ὀπῤέάσέο, ὧς «πθδτοέπεδε 

καὶ ποαθυμνῖτε τὸν «πι ἡδυνὼς ««θαχολοιῦτα, σωυεχᾶς καὶ πουκνάς: 
ὃς ὂν τῇ αοεὺς ᾿Ανάξαρχον ο)ικυλῇ ζωυτὶ γέγραφεν, - ̓ Ἐφὼ δὲ ἐφ ἡδο- 
6 Ν ω » Ἆ ϱ . 3» -3 ὶ ὴ λ / λ 

νὰ σωωεχὲϊο «Ὁρομκαλῶ, καὶ σόχ. ἐπ᾽ ρετὰς χενὼ χο]. µαταίας, καὶ 
 παρφχώδειο ἔχᾶσας Ὁ χαρπὼν τὰς ἐλπίδας" ΑΛ ὅμως ὁ μὺ 
Μητρόδωρος τὸν Τίμαρχον «Ὀραχαλών Φησι, . ΠοιήσωμΏύ τι κολὸν οι 

ΠΠ ασ α ας Ροκ 

Ε.. 7. ὠναληπ]έος Ἁ. Εὐδὺς] Ἐκοιαϊτί εχἰσιπι ααἰἆ, {οτίο ὁ λόγος, νε] ὁ ὤνὴρ, γεὶ βηι]]ο, 
Ε. 1. ὠπείρηκε] ἐπείρηκε εοττ]φεπάπτα, αἱ πιοπῖζατα α ΜεΣ. εἰ Εεϊῆς, 

ΧΝΥΤΠ. βεά Ίαπι αἆ βοοταίεπι ποδῖς ε{ὲ {εΓπιο 
εοηγετίεηάµς. Ἠ[ίς ετσο Οοἱοίες {ατίπι α [ΑείΓΑ, 
αιοά ἀῑείεωτ, Ίπεα ππονΙέ, οµππαε πατγαῇεί «μα... 
τερλοηπέεΠὰ ΓΓ εἰρ]ίς οἵαου]απι ατυ]Ηῖε ἆε Ῥοσταῖςε, 
οπιηίθας ποδῖ ποίάπι, πς Ἰοαμίέατ; Εὲ (ὤῬαγε- 
Λῥοπές φιἱάΕ7η αγγ ΠΟΠΕΤΗν µέ βίαπε [ορρίίεσηη οἱ 
Λτα τι οάἱο[αμί, οπἠ{{0. Οάϊοίας ε{ρο Β]αΐο, πε 
4ε α[ίς ἀϊσαπα, ααϊ 1ά οταου]άπι Ιπ Πέετας γεευ]ετίέ. 
Οἱοίοτες ετῖαπι Βραγιμηϊ, ααϊ οταςμ]ηπι 4ε ΤΥ- 
ευρο ἵπ απθααΗΠπηίς Οοπιπιεπίρτί]ς {οτίρέωπα {εἵ-- 
ναητ. Ρορι/ίσα γετο ΒΗε ΄ΓΠεπιεος]ς Ππαττα(ίο, 
αὐα Αιλεπίεπβῦας ευπι ρεγ[ασΠΠεί αξ 1θε εκςε- 
ἀετεπί, πανα]ί ρτα]ίο ἁεγ]εῖε Ῥατῦατος. Ἱπιροταπί 
(ταεεατωπα Ἱεραπι οοπάϊέοτε», αιἱ ΡΙεΓαααε εἲ 

πιαχίπηα {αοτα Ργίλίουπα {εουεί οΓασι]απα Ιπ{]εας- 
ταηί. οἱ εἴρο ἆε Ροοταίε γίτο αἆ νἱγεμίεπα ἀῑνίπο 
πβήπέχυ Ιποϊαίο αἰ]αίαπι τε[ροπίαπι οἁἱοίαπα ο 
αιγοραηίίαπα {Η1{ εί «αρθίοίαπα; αιΐδις, φια{ο, 4ἱρ- 
ηῖς γοςαρι]]6 ποιρδίπηας γείτος Γγεπίέες, 1 α{15. 
βίαμ[Ης ΠΠ (έιο[05, εμέ 4ε ἀῑυίπας αεεαπαΓί-- 
πες, ααίθις οε]ευταςῖε ας ργαἰσαεῖ νεβτιπι ρΓίη-- 
εἴρεπι αἆ νο]υρίαίες ετερΓα εί οοπείπΙας ΕΧΗΟΙ-- 
(αηίεπη ὃ Ρὶο οηῖπα 15 {π ερἠτο]α αἆ Απακατοβιπι 
{επΙρΠε;, Ερο αίεηι αἲ υο]ρίαίες εὐπἐἠπεμίες εὐ- 
Λογίοη, ποη αά υ{γέέες πάπες, φιιάγἩηα 4 ᾗιδίδς 
{ει [απέ ναπα εἰ Ηγζηεπία. ἘἙτ ἵαπιεπ Μείτο- 
ἁοτιας ΄Τ Ιπιατεβαπα εχ]οτίαης αἷε, ΑΒ ἱεβγηπι αἰμιά 
εκ αἰίο Γαεἱσημω, α[[εόλη [11 μάίπε {441011 1013 

/ 
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΤΗΝ. 375 

« χαλοῖς, μονοὺ Χφταδιώτες ταῖς ὁμοιοπαλείαις κοὶ ἀπολλαγγύτες ἐκ 
ὁ τᾶ χομοὶ βία εἰς τὰ Ἐπικέρου ὡς ἀληλῶς λεόφωία ὅργα.' Κολώτης 

δὲ αὐτὸς ἀκροώμΆνος Ἐπικάρα Φυσολογοιμῦτος, ἄφνω τοῖς Φόνασι αυτά 
«φθοσέπεσε, καὶ εῦτα γραφει σεμνιωόμΆμος αὐτὸς Ἐπίκαρος, “ Ὡς σθο- 

ὅ μ]ῳ φλό σι τὰ τότε ὑφ' ἡμγμ λεγόμόμα, «οεοσέπεσν οιδύμημα 
« ὠφυσιολόγητον, τὸ «ειλαχκ]ῦαι ἡμῦ γωαάτων ἐφαπιόμλμον, κοὶ πάσης: 
« Ὁ εἰθισμ]ῥης οβιλήψεως γίνεῷ-α, κν τὼς σοοάσἁς πμ χοὶ λιπώς" 
ες 2 Β 5 2 ος ες Να πρ 2 ο ὶ η! / 22. 

ἐποίεις ἄω Φη, - καὶ ἡμᾶς ανθιεροιῷ. σεαυτὸν. καὶ αἰντισερεβα. 
Συγρωσαὰ, νὴ Δία, τοῖς λέγεαν ὡς πώντες ἂν πρίαιτο τῆς ὄψεως ὀκεί- 

νης εἰχόνα γεγραμµένίω- )εάσαῶς, τὸ μΏῥ. «πεοσπίή]οντος εἰς Φόνατα, χο 
«ριπλεκομλύε, τῷ δὲ ἀντπλιτανόύοντος καὶ ἀνππροσκιιωοιμῶτος. Οὐ μθν- 

ται τὸ Ἱεράπόυμα. τᾶτο, χαίπε εὖ τὰ Κολώτῃ σωωτε)ὲν, ἔε Χορπὸν 

ἄξιο' ἑ 9 ἀνηγορύθη σοφὸς, λλλὰ µόνο  Αφδαρτός µοι «ξιπάτά, 
Ν (ς ος ο 2 / ο 12 

Φηα, "και ἡμᾶς ἀφλαρτας α]9νοῦ. 
/: ο / ες / λ / Ν / Αι ς, 

αΙ. Τοιαῦτα μζῤτοι ῥήματα καὶ κωήαστα χοὶ πά9η σιωειδότες: οἱἷ-- 
τοῖς, ἑτέρους Φορπκοὺς Ἀποχαλθα. Καὶ ὅῆτι καὶ «πεοβεὶς ὁ Κολώτης 

τὸ σοφὼ ζαῦτα καὶ χολα «ει τἴό αἰῶήσων,' ὅτι σπία «Ἐοσυγόμελα, κ 
οὐ Ὑόρτον, τὰς ποταμοὺς, ὅταν ὧσπ µεγόλοι, πλοίοις λα πξωϊμημ, ὅταν 
δὲ «ὐθασατοι ολων”), τοῖς ποῶν, οπιπεφώνηκε, - ᾽᾿Αλλὰ }ὃ ἀλαζόνας 

Ῥ. 4. τοῖς γόνασι αὐτὸ] 8ὶς Β. Ε. Ὑυ]ρο, τε γόνασι αὐτῷ. 
Ἑ. δ. τιμῶν] Ἐοτίε, Φεῶν. 1π ρτἰποϊριο ἀῑδῖοπῖς Ὡς ἀε]ει Με», 
6. 2. ὡς πάντες] Τερεπάμπι, ὧρ «αντὸς, υἱ οοττ]σεπάωπα ποηΏυεταπί ΧγΙ. Με, Εεῖς, 

γε]ζ]α υἶία {εΥγεβγὶ ἴπ υεγε ἀἰυίπα Πβίεμγί ογρία 
που «ἀεπιεγρεπίει. Τρίε γετο (οἱοίες «πι αιάϊτεε 
Ἐρίευτιπα ἆε Παίιτα τετπι νετρα {λοϊεηίεπι, {- 
Ῥιτο αἁ σεπια εἶως αςεἰἀϊε; Ἡοσφιε 1ρίε Ἐρίουγις 
{ετῖρεπάο Ἰαέται: Τεδί επίγη, ἑαΠζΜάΤΗ υεπεγαμέ{ ε 
Φις {1 α ποδίς ἀἰεεδαπέμγ, ποια επβιάκίας ]- 
{1η εαµ/]ά”ι βαδεης παέμγαἰεην μέ σέπια Ίο γα {αη- 
ξετεον πο[φε απιρ]εζτεγογίς, οηπεήαφε [0η γέδήα 
υεπεγαπάὀ Λοπογαμάἰ, εοπιργεεαπάἰφμε ῥεγασεγε». 
«Φαιο ε[[2ε[β 18 ος Φοφιε ἓε υἱεί[η Γαεγι ἄερι- 
14γεύΠΗΗ5 4 υεπεγαγεπιωγ. Ἰσποίοεπάιπα, πιεπετο]ς, 
εἰ ἀῑεεπάδρις, αιαηίογίς ἁλίο ργεεῖο {ε ρἰάιγαπα 
ἩΠις αξτιοηίς {ρεξχατιτος; (Οο]οξῖς αἆ σεηια Ἐρί- 
ουσ] αςοἰάεηεῖς εί εμπῃ απιρ]εξτεηεῖ», Ἔρϊςιιτί εωα 

νἱοΙΠπι αἀο[αηεῖ. ΕΙ (ηππεη Ἆος ἀεπιεγεπάϊ οβῖ-. 
οἵσπα, αμαπαιαπα {είίε οδίζαπι,, Οοἱοεί {ταξαπα 
ἀϊσπιαπα πος {μμε, Ἀοη επίπι {βρίεῃς ε[ ῥτοπυη- 
εἶατις, {εά Ἠος {απέαπη εἰ ἀῑδχαπα: {ηή1ογέή1 εχβετη 
υαἱρὶ αππδιία, πο[φιε εαάεπι εὐπάΕίοπε ε[ε {ε- 
ᾖσε. - 
ὄχνπι. Ἠι]υ[πιοάϊ νεγδοταπα, πποέααπῃ, αΏες- 

(ωαπιαιε Π]ί Πδί οοπ{οΙΙ, (ΠΊΕΠ αἱος αγγαραπίεΥ 
οὔΐο[ος ἀϊουπι. Οαἰπείαπι Οο]οίε επι Πτα εξ. 
Ρι[ςμγα ἂε {επβδις {α0]εοί[εε, (δές ποτ υε[οἱ, ποἨ 
απο, ΄Ιάςπος [μνίου πανίδη», υαά0/0, είδε 1αἨ/- 
{γε, εκε]απιαί; Ἠπήπυεγο δοεγαίΐει, αγγοραπδης 
ας ϱογίο[ε [οΥπιοπέδιες [ιάμή/{1: αἰίαφε αβιιά αιιά]-- 
{ογες αἰἰ[[εγ{/11, αἰία εσἰ, ΟαϊΦιί επίαι Πηέ ατ-.. 
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« ἐπετήδευσας λόγες, ὦ Σώκρατες καὶ ἕτερα μὺ Φιελέγε τοῖς ὄντυγ- 
ἄ πάνεσι, ἕτερα δὲ ἐπρατες. Πῶς 39 θὐχ αλαζόνες οἱ Σωκράτης 
λόγοι, μηδὲν αυτ εἰδέναι «φάσκοντος, δλλὼ µαννάνει αὲὶ κο ζητᾶν τὸ 

οληλέοι Εἰ δὲ τοιαύταις, ὦ Κολῶτα, Σωκράτες Φωνὰῖς «Ὀδιέπεσες οἵας 
Ἐπίκερος γρόφει «οοὺς Ἰδυμλμέα, “' Πέμπε ὦω ἁἀπαργὼο ἡμῖν εἰς Ἡ 
« πᾷ ἱεροῦ σώματος Ἱεροιπέίαν, Ἱπσέρ τε αὐτῷ καὶ τέκνων ὅτω Φλῤ μοι 
« λέγεν ἐπέρχετω σι ἂν ῥήμασν ἀγροικοτέροιο ἐχρήσω; Καὶ μἱὼ 
ὅπ Σωχράτης ἄλλα μὸ ἔλελυ, ἄλλα 3 ἔπρατ], Ὀαυμαςῶς μαρτυρᾶ 
σι τὸ πι Δηλίῳ, τὸ ὀν Ποπδαία, τὸ ὦπι τό Τριάκοντα, πὸ “ορὸς 
᾿Αρχέλαον, τὸ «πεὺς τὸν δῆμον, ἡ «αἰενία, ὁ Ἀαάνατος οὐ }ὸ ἀξια ζεῦτι 
Ὑ Σωκροτικῶν λόφων» ᾿Ἐκέωος ἱώ, ὦ µαχόριε, κ Σωκρόίτης Έλεγχος 
ἕτερα μῥ λέγοντος, ἕτερα δὲ «φθάτΊοντος, εἰ τὸ ἡδέως ζῇν τέλος ὀκλε- 
µἆμος, ὅτως ἔθίωσε. 

ι. Ταῦται μὸ ἆω πρὸς τὼὸς βλασφημία. Ὅπ δὲ οἷς ἐγχαλᾶ. 
αι αἴν ὀνωρφῶν, ένοχος οὐτός Όδην, οὐ σωωᾷδε. Ἐν φλύ ὅσι τἵό Ἐπι- 
χούρου δογµάπων, τὸ -΄ μηδὲ ὠἀμεταπερως πεπἑῶ αι µηδένα, πλἰὼ Ἰ' 

ἅ σοφόν” ἐπὲὶ ποίιω ὁ Κολώτης σὐχ ἱώ σοφὸς, Θδδὲ μῖ τὸὼς σεράσἁς 
ἐκείας, ἐρωτάπω «οβῶτον ὀκᾶνα τὸ ἐθωτήμαπα, Τῶς σῄα «φθθσώγεται 

(καὶ οὐ χόρτο οιτήδειος ὢν, κοὶ τὸ ἱμάπω τώ σώμοπι καὶ οὐ τῷ κίοωι 

ς . κά αν .. ρἠμήν ος ον ώμος” 
Σ. 5. ἐπιτήδειος ὦν] Ἐοτίε οοττϊρεπάαπι ἐπὶ δώπνῳ: Μει. ἐπιδεὴς ὤν: λεϊῆς, ἐπ᾽ ἐνδείας ὤν. Ἐοτία εἴϊαπι τεῖπεπ- 

ἆππα {εη{α ϱο απεπα Χγ|. τεάἁ]ά1ξ, νε] αἷιο, 

ποραηίες Ροσταἶς {εγπιοπες, 121) [ε [εἶγε, [ει νιποετε, Ἡ, Ἀπὲ γῖερ ΡροΠίο γο]αρίαίε, νυΙίαπῃ, 
βεγ ἀῑ[εεγε εί ΦιΣΥΟΥΟ υεγ]αέεπι Ρτοβίεηεῖς ὲ Ομοἆ 
{ ἵη Πα]μ/ηοάί γοσες ΙποιάΗ]ες, αιαίε Ἐρίουτις 
2ἆ Ιάοπιεπεμπι {ετιρῃςς 4114 1αφμο ποδίς ῥγέπαι- 
ας σά [αεγἱ εὐγβογί ει το {ε εἰ ἠδεγίη, [ο 
επίσα ΗΡ{ ἀΐτεγε [1δ41ΐ, αυἱδα{ηαπι νειρῖς πα ροῖι- 
ες πιασ!ς ἱπιρογειπῖς ὶ θεά βοεταίεπι [τετ Ἰοει- 
τππη, ο τετ νΙχηε, παίτωπα Ιη πιοάσπι Εδί εε-. 
πποπίἁπη ρετλίθεπέ τες σείϊαε ἆ Γεἰῖαπι, αἆ Ροςῖ- 
ἀαρπ, αριἀ ᾿Γτἱσίπι νίτοθ, αἆ Ατοπε]αυπη, αἆ 
Ῥορυ]ωπῃ, ραιρεγίας, πποίς: {οἰ]οεί επίπα Ἆαςς 6- 
1π5 {εγπιοπίδις Ἱπάίρπα {αητ. Ἠος, Ο Ῥοπε, Ρο- 
εΓλίεπι αΗτει Ἱοευτωπῃ, αἰιτεΓ εσ]{Πε, ΡοίεΓας «οη- 

αυ2]επι ερῖε, οσίῇες, 
ΧΙΧ. ας αἆ οα]απιηῖας τείροπία Ππε, ὨΩιοά 

ααίεπι αἆ Ἐνιάεηείαπι ατπεί, ποπ {επΠί Οο]οῖες 
εογιπῃ {6 οι]ραπι ΠΗΕπετε ἆε αιἱρας αοομίαίϊ Ῥο- 
οΓλίεπα. -Ἐ επίπι παπι ἆε Ἐριουτί ἀεοτειῖς, 
πρι] εμίφμα”ι ἐγα εογ{ο ῥεγ/ια[ώη ε[[ο, μὲ [2- 
{εέία ἀεάμιοί πο οί, εκεερίο [αβιομέο. ου. 
ἵφαιε («ο]οίες {αρίεης ποπ Εάϊ5, εἴίαπα Ροίξ ἴ]]ας 
γεΠεΓα(ΙοΠες, Ργίπιαπι Ώσο Ιπίειτοβεί ε {1ο [πῖ-- 
Πατ, Ὡιοπιοάο οἶρο γείοβέιΓ ΠΟΠ {οΕΠο, νείεεπι 
εοτροτί, ποπ ϱοοΙΙπΠΠ οἰτομπιάεί, οµπι πεφιε 
νεβειη νείτεπι εΠε, πεαιε εἴδαπι εἴθμπα 154 Ρεί- 
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αριήθησι, µήτε ἱμάτον Σ) τὸ ἱμάπον, μήτε στίον τὸ σπίον αἱ μέζωπείσως 

Ππροξ ΚΟΛΩΤΗΝ. 

) 2 ἁ. λ λ Ν «/ 3 
1118 φεπεισμλῥο.. Ἐἰ δὲ καὶ ῦτι «αθάτιει, καὶ τὰς ποταμὰς, ὅταν ὡσι 

ο... ο 

μεγάλοι, ποοὶν οὐ διέρχεται, καὶ τὰς ὄφειο Φόύγει, καὶ τὰς λύκας, μηδὲν 
είναι τόπων οἷον Φαίνεται, πεπεισμλῤος ἀμεπιπείσως, ὸλλὰ «ωθάτ]ων 

ἔχαρα κ τὸ Φαυόμημο" θὔδὲ Σωκράτει δήπουεν ἐμποδὼν ῶ ἡ «δὶ 
αἶδ αἰῶήσων δόξα. τὸ «χρῖΦαι τοῖς Φαμομδύοις ὁμοίωο. Οὐ }ὸ Κολώτῃ 
μδὺ ὁ ἄρτος ἄρτος ἐφαίνετο, κο] Ὑόρτος ὁ Ἀδρτος, ὅτι τὰς δοπετὲς ἀνε- 

γνώκει κορόνας' ὁ δὲ Σωκράτης σὺ ἀλαζοείας, ἄρτι μὸ ὡς χόρτο, 
λόρτω δὲ ὡς ἄρτα Φαντασίαν ἐλάμθανε. Δόγμασι }ὸ ἡμῖν καὶ λόγοις 
Άτοι χεῶνται βελήοσν οἱ σοφοί τὸ ο αἰάνεῶς καὶ τυποῦῶς «οξὺς τὰ 
Φαιόμλμα, κωνόν ὅοι πάθος, αλόγοις περαμόμΏμον αἰίωις. Ὁ δὲ τὰς 
αἰῶ ἠσάς λόγος ἐπαγόμλμος, ὡς σόχ ἀκριοἒς Φὔδὲ ἀσφαλείς πρὸς πίσιν 
οὔσας, Οκ ἀναιὲ τὸ Φανεῶαι τό «φοεαγμάπων ἡμῶ ἔχασο, ὸλλὰ 
χρωμόῤοις κτ. τὸ Φαινόμημον ο) τὸς «φθάξεις ταῖς αἰῶ ήσεσι, τὸ πισεύειν 

ὡς αληλέα παάντη καὶ αδιαπ]ώτοις οὐ δίδωσν αὐταῖς τὸ }ὸ ἀναγχοῖο 

δρκέϊ καὶ χεειῶδες ἀπ' αὐθβ, ὅτι βέλτιον ἕτερον 6ἐχ ἔπν' ἰὼ δὲ ποεῖ 
Φιλόσοφος Ψυχὴ λαβθεῖν οισήμίω «δι ἐχάσου ὦ γνῶσιν, σὔχ. ἔχουσι. 

κ. Περὶ μλῥ ὦω τώτων καὶ πάλιν ὁ Κολώτης εἶπεν παρέξει, οεὔῦτα 
πσολλοῖς ἐγκεχληκώς. Ἐν οἷς δὲ χοµιδῇ αἱαγελᾶ καὶ Φλαμρίζει τὸν 

Β. 6. ἀδιαπ]ωτοις] δἱε Β.Β. Ὑπ]ρο, ἀδιαπ]ώτως. 
Ο. 1. ταῦτα] Ἐεέϊμις εταί ταντά. 

ο τι λος κοκ ΡΟ ΑΗΗ 

{ια[απα Ἠαῦεαί, αξ πιυίατε {επεεπέίαπι πεφιιεαξ. Φἱῃ 
ει ἥ]α αρίε, ος απΊηες αηις ααόχος Ρεἀες ηο ἑγαηί- 
Ἡτ, εἰ {εγρεπίες Ειρῖέ αίαιε Ίαρος, πἰλΙ] Πογυπι ἱΓ- 
τεγοςαδΙ]ί Πγπηϊταϊε Ἠρῦεης οορηίεωπι, {εά ἵπ Ππ- 
Ευ] 1ὰ {εηµεης αιιοά γἰάείας; οετῖε βοοτατί 41ο- 
αμε ΠΙΒῖ] ορίεαῦαι {ια ἆε {επβοις ορίπίο, αωίῃ 
εοἀεπι πιοἆο π{ετεέατ 1 ασ: νιάἀεδαπεωτ, Άεαυε 
επίπα «ο]οία ραπὶς ραπίς ν]άεέατ, εί {αηιπῃ {ας- 
Ώημπα, μία «σε]ο ἀε]αρίος Πίο ]ερεγαῖ «ΆΠΟΠΕΘ ; 
Ῥοεγαξί αμἴεπῃ ρτα αιτοσαηεία ραπίς {οΕΏµΠΗ, Ἆος 
Ραμῖς νήαπα ζω.  Ναπι Γβριεηίες 18 ἀεοτεῖῖς εί 
ταΙομίδας υέηταΓ αµαπῃ Πο ππε]οτίδας: {εηβτε, 

εί γα Ιπιαρίπατί οοπιπιυηίς εβ 2βεδχίο, ααα: «α{- 
{59 εοπβείτα ταεοπῖς εχρετείδυς. Ἐτ Ι]ία ἁῑίρι- 

ΥΟΙ.. γ. ο 

ἐΐο αἩσ {εηίας οβεπάϊέ ποΏ εΠε ρεΓ[εξζος, ΠΟΠ 
οετείβιπια Πάει, Ιπίετίπι Ἠαιά περαί γιἀετί ποῦίς 
ἁπαπιαήαπηαυε ΓεΠα; {εά οσα {επήδιας {εομπάμπα 
εα ας: γιάεπίατ πἴαπας 24 αφεπὀιπῃ, πιοπεί πο 
ηΟΠ ἀεῦετε 15 {ληαµαΠα ΟΠΙΠΙΠΟ γειαοῖρας εί πι{- 
4ὐαπα ΓαΠ]εηέῖδις Πάετε. διββεῖξ επἶπα ποΡίς Πθ- 
οεβατίας {επίαωπι ία εἰ αµᾷς ἰπάε Ρετοίρίπια5 
οοπιπιοάϊζαίεδ; αιία αἰϊμά ππε]ας ηἶΠ] Παρρεῖίε: 
{εἱεηεία Ύετο, εἴ εα οοσηἰἶο αμαπι [αριεηεῖα 
Πιάϊοία αηίπια ἆε Πησι] εχρείῖε, {επῃδις Ποῃ 
αἀεί. 

ΧΧ. Ας ἆε Πὶ5 ααἰάεπι ἆεπαο οοςα[Ποηεπι ἆἷ- 
οεπάί ργαᾳὺεδίε (οἱοῖεδ, πημ]έο Ώος Ποπηίπε τ6- 
Ρτεµεπάεηθ. ὓὈδί 2ωίεπι εβι/ίε ἀεγίάεί αἴαιε οοΠ- 
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Σωκράτίω, ζητοκῦτα ή ἀνθρωπός ὅδι, καὶ νεανιόυόμΆμον, ὡς Φιὰν, ὅτ 

μηδὲ αὐτὸς εἰδείη, ἆηλος μλό ὅσιν αὐτὸς Θὐδέποτε “ορὸς τήτω γλυόμθρος: 
ὁ δὲ Ἡράκλειος, ὡς µέγα πι καὶ σεμνὸν Ἀ]απεπρογμθῥος, - Εδζι- 
ἑ σάμίω, Φιῶν, - ἐμεωυτόν καὶ τἶό ὂν Δελφοῖς γραμµάπων δότατον 
ἐδόχει τὸ, Γνῶθι Σαωτόν' ὃ δι κοὶ Σωχρότει Ἀπορίας κο ζππήσεως πώ- 

της δρχἰιὺ ἐνέδωκεν, ὡς ᾿Αβιρυτέλης ὂν τοῖς Πλατωνιοῖς άρηκε’ Κο- 

λώτη δὲ γελοῖον δυκέ. Τί ὦω οὐ «χοπαγελᾷ κο τῷ χο-ληλεμόνος, τῶτο 

αὐτὸ «Φπθφτ]οντος ὁσώχις Ὑεόφοι κο Ἰ Ἄἱάλέγοιτο «Οθι ἐσίας Ψψυχᾶε κ κ, τῷ 
ἀφρόε τῆς χαίαεχῖς; Εἰ 3 τὸ οξ ἀμφοῶ, ὡς αἷξσιν αὐτοὶ, λύμίις 

τοᾶδε καὶ ψυχῆς, ἄνθρωπος ὅοι, ὁ ζηῆς ψυχῖς Φύσιν, ἀνθρωπε ζητᾶ 
φύσιν ὂκ τῆς κυβκωτέροις δρχῆς. Ὅπ δὲ αὕτη λόγῳ δυβεώρητος, αἲσ-- 
φἠσὰ ὃ ἁληπ]ός ὕοι, μὴ «δὰ Σωκράτης, σοφιφοῦ καὶ ἆλαζόνος ἀνδοὸς, 

δλλὰὼ «δὰ τό σοφῶν τότων λαεωμΏμ, οἳ µέχει τν «ἲξι σέρχα τῆς 
ψυχῖς δω µεων, αἷς Ἁῤμότήα κο) μυλακότήα κο) τόνον παρέχει τῷ 
σώματι, τὼ ἐήαν συμπηγναώτες αὐτῆς ἔκ πνος ἹερμΏ κοὶ πονόυματικἩ 
κο) αἱερώδου», σὔχ -Φξμνομῦται σεὺς τὸ ωθλώτωτον, δλλὰ ἀπαγορόύασι 

Τὸ ὸ ᾧ κράνν Κο] µνημονόύει, καὶ Φιλᾶ Ὀ μισες κο] ὅλως τὸ Φεόνιμον 
κ) λογιπκὸν, ἔκ τινος φηῶν ἀχωτονομάίσωυ ποιότητος οπηίνεῷαι. Καὶ ὅτ. 
μδδ αἰαγιωομβῤης δν ἀγνοίας τατὶ τὸ ἀχοτοόμασων ξομολόγησις, 6ὲλ 
ἔχειν ὀνομάσαι Φασχόντων ὁ μὴ διώανται χοταλαςῶν, ἐχέτω 3 

Ὦ. 2. ἀδρόν] Ἐοτίε, ὠνλρώπη : ἴἴααπε γετίῖ. 

τεπιπῖξ Φουγαίεπα, Φσγεπίε”η Ῥοπιο φμίά [8 οἱ Γωνε- 
πι; ο/επίαίίσπε, η αμἶάεπι Οο]οῖςς αἴε, ἀἰερπίετη 
/Ε ἱρπογαγε ῥοε αρρατεῖ Πρίαπ πυπαιαπῃ ελπι 
εοσἰταίίοηεπα {α{οερΗῖε. Ἠετας]ίεας αμἰάεπι ἔλη-- 
αυβπι τε πιᾶρπα εί ρΓΖε]αία ϱε[ῖα, ολο, Ἱη-- 
οαυἷέ, ιείῥώη. απ Ἰπίες εὰ 4Ἡα; Ώε]ρῃί {οπρία 
{απε, ππαχίππε ἀῑγίπαπι ]]αά ετεάίεαπι εἴε, Λογς 
{εἱρῄίη: Ἰάᾳιε Ἠα]ας ἀδίελειοηίς δέ ἱπααἱ{τε1οπίς 
Βοςγαεῖ αηίαπα ἀθάϊς, έ αἰε ἵπ Ῥἱαϊοπίοί Ατήῑο- 
τε]ε.. Αί (ο]οία τες νίάείωτ τιάϊομ]α. αχ ετρο 
ποη ἀετῖάει εεῖαπι ρταοερίοτεπι {ααπῃ, Ἰάεπι Ἆος 
ασεηίεπι, αιοίῖες {οηδίε αυ ἀῑΠετιε ἄε πηαίυτα 
απίππα: εί οτίψῖπε Ἠοππίς ὃ 8ἱ επῖπι εχ απιροδιας, 
πε 1ρᾳ νο]ωπε, «ΟΓΡΟΙΕ αξ απίπια οοπ{ζαί Ώοππο, 
αΙ παίμταπῃ αηίπια: αιστῖς, Ποπι]πίς ηαίιταπα ἵ5 

ἱπάαραί α Ροίίοτε οσ{5 Ρηϊπείρίο, Απίπιαπι ᾱι- 
ἔεπι Γαεῖοπε ἀϊβου]τετ ρετβρῖοί, {επία πυ]]ο οοπι- 
ΡΓεμεΠά, ποΠ οσα ϱ]οτ]οίο [ορλία», {εὰ [αρί- 
επεδιας 5 οτεάαπωα5; ααἱ μίαιε αἆ {αοι]έες 
απίπια οἶτοα «ΆΓΠεπι οσευραί5, ααῖρας «αἱοτεπι 
ε., πιο]]{είεπι, εί τοῦ οοτροί ρΓαθεί, ρτοστεβς, 
παζµταπιαιε εἶις ε «α]οτο αποάαπι, Εργίεω, εξ αξτε 
εοἴηρίηρεηίες, αἆ Ρεϊπείρεπα υάαις γἷπῃ ηΟΠ Ρ6ί- 
γεπ]ωηέ, {εά απίπιι εοποἰἀαπε. Αἴππε επῖπι ἰά, 
4ο απίπια ]μάϊσαι, παεπεϊπίς, πια, οὐἵε, ἀεηίαε 
ἱηε]]1σίε 2ο ταοσΙηαέατ, {αρεινεηίτε ἃ ο ιαβη 
ἱηποπίπαία αμα[ίαίς. Ῥμάείαξία νετο εε ἴρπο- 
τα(]οηῖς Ἠαης Ιπποπιῖπαίϊ Πας «οπ{εΙΠοπεπα, ἆάπι 
{Ε ποπηίηατε ηοη Ρροῇε ἀῑοιπε αιοά «ΟΠΠΡΓΕΠΕΙ- 
άετε πεαιειηῖ, πογίπιις. Θεά εἴ Ἆος Ης ἀϊεεῃ-- 
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συγνώμίω κο τῶτο, ὡς λέγηα. Φαθεται ὸ οὐ Φφαῦλον Θόδὲ ῥᾳδιον, 
6ὖδὲ τὰ τυγόντος τ) κχοταμαθεῖν, δλλὰ ὀνδεδυχὸς Ἄπόεῳ πηὶ τόπῳ, κο 

Ε δενώς Ἀποκεκρυμμλύον, ᾧγε ὄνομα, μηδὲν ὂν τοσάτοις πρὸς δήλωσιν οἰκξίόν 
απ. Οὐ Σωκράτης ὅω ἀθέλτερος, ὅσς εἴ ζην ἑαυτὸν, λλλὰ πάντες 
οἷς ἔπειά τι Ἡἶ ἄλλων πρὸ τώτω ζητᾶν, ὅτι τὼ γνῶώσν ἀναγχοίαν Έχω, 
οὕτως ὀὐρεδίῴαι ηαλεπόν Ὅιν' οὐ }ὸ ἂν ἐλπίσέεν ἑτέρου λαθὲν οισή- 
µίω ὃν Ἀἱαπέφάε τν ἑαυτ τὸ κωριώτατον χαταλα δέν. 

κα. ᾽Αλλὰ διδόντες ὀυτα τὸ μηλὲν ὅτως. ἄχρησον 2) μηδὲ Φορτικὸν᾽ 
1119 ᾧς τὸ ζητᾶν αὐτὸν, ἐρώμεο ής αὗτη τὰ βίΗ σὐγχοόής ὅδη, ἢ πῶς ὂν 

τῷ ἕν οὗ διύαται αἱαμ]ῤει ανὴε, ὅτε πύχοι «φθὸς ἑαυτὸν ἀναλογιζό- 
Ἓμἀρος, ο Φέρε, ή ὢν ὅδὲ ὁ ἐγὼ τυγγάνω; ποτερον ὡς κρᾶμα, τὸ µε- 
« μιγμΏῥον ἔκ τε τῆς Ψυχῆς κοὶ τᾶ σώµµτος; ἢ μᾶλλον ἡ Ψυχὴ τὰ 
6 σώματ χεωμβῤη, χαθορ ἱππεὺς ἀνὴε ἵππῳ χρώµλυος:, οὐ τὸ οξ 
ας ἵππε κοὶ ἀνδρός, ἢ τῆς Ψυχῆς τὸ κυρκώτατον, ᾧ ΦρονΏμΏρ κ) λορι- 
ὁ ἕόμελα κο «εάτομΏμ, ἔχασος ἡμχό ὅδι; τὰ δὲ λοιπὸ καὶ Ψυχῆς 

ὅ µόρχα πώνζα καὶ σώματος, ὄεγονα τῆς τάτα διωάµεως; ἢ τὸ «οδάπαν 

Β «ὁ ϱὖχ ἔπν ἐσία Ψυχῆς, δλλ' αὐτὸ τὸ σῶμα, κεκραμλλύον τὶὼ τὸ Φρονᾶν 
κ ἕν έωηκε δώαμω; ᾿Αλλὰ τέτοις μὸὸ σέ ἀναιρὲί Ὑ βίου ὁ Σω- 

χροίτης, α δὶ πάντες οἱ Φυσκοὶ ζητῶσν' ἀκένα δὲ ἱῶ τὸ ἐ το ὂν Φαίδυω 

| Α.. 3. ὧς κρᾶμα τὸ] οτίε, ὢν ερᾶμαά τι, Νε. ἀε]ετῖ νο]εῦαί ὡς οί τι. 

Β. 2. ἔκεῖνα δὲ ἦν] δὶο Β. Ε. Ὑπ]ρο, ἐκεῖνα δὲ ἦ. 

η)ιάείαχ επῖπι ποπ νυῖ]α αιξ τοις, οοπἀοπεέιτ. 
{βεῖ]ε, πες ευ]ωήνῖς εΠε Ἠος ρετ[ρίσετε, ουπι ἵπ 
Ίοευπα αἰϊφιεπι οὑίουταπα {ε αὈάίἀετίε, αἀπποάιπι- 
αυε οσοι]ίίαπι Πε; ας πο ποπιῖπε αιίάεπι ἵπίεΓ 
ἴαπι πιυ]τὰ ρτορτίο Πσπὶῃσατί ροβ!. Ἀομ Ιρῖειτ 
Ῥοεγαῖες {μ]ευς, {εἰρίαπη Φω.θτεης, {εά οτηπες αιὶ 
Απηίε λος α]ῑπά αϊαυιά αιαγεπάωπα {Ηεἱρίαπε; οἶπι 
Ῥος «ορηΐτα πεοεβῄατίαπα, {απ ἀϊβῃοῖ]ε Πε Ιπνεπέι. 
ἼἌοηυ ε{ὲ εηίπι αιοά {ρετες αἱἴαγαπα Γετυπῃ {εἶεῃ-- 
παπι (ε αἀερίωτυπῃ, { ἴε βιρίε εἶως αιοά {ποτυπι 
εί ροή Ἡππαπι οορη]εἰο. 

ΧΧΙ. Βεὰ ἀἆεπιας Ἆος Οοἶοία, πἰΒί] ρετῖπάε 
Ιπωβ]ε εἰ οἁἱοίαπι εΠε, αἴηιε εβὲ ᾳµατετο {[εἴρ- 
{μπας ἴπίεττοσεπηις αμίεπι, Όμαπαπι ἵπ Ἡος {Πέ 
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γί( οοπβι{ο, αιῖ 4ἩαΓε ἵη γυἱέα ΡεΓίενεἵατε ΠΟΠ 
Ροήητ ντ αλᾳιαπάο {εοµπι ΓαΓοοίηαη5, Αρεάυπι, 
αα(παπα ερο {πα Απ αἰ]ᾳαίἆ οοπέα{απι πλχέαπι- 
α.ς 6 «ΟΓΡΟΤΕ ἀἴιε απίπηα ὃ απ ροΏία9 απίπια οοΓ- 
Ροτε μἴσῃς, ηέ Ε4µο «μέ, ποῦ οοπιροβέαπῃ αἱῖ- 
αμίά εχ µίτοαιε ἓ 2η ργίπςερς απίπια νἱ5 (ὐς Ιη- 
το]]ρίπιας, τατἱοσίπατηυτ, εί αρίπιις, 1ά υπα{α1(- 
αµε ποίγαπι ε{ῖ, γε]φυα εἴ απίπιε εε οοτροτῖς 
Ρατίες, Ἠω]ας {απί ἱπίταππεηία ὃ αιέ οπιπίπο απ]- 
πια πη]]α εβ (αυβαηίία, {εά Ἱρίαπι {ηα (επρετιε 
εοἵρι» {αου]ίαίεπι Ιπίε]Ισεπάί εἴ νινεπάϊ παέξαπι 
εί} Ὑεταπι Ἠΐς ααἰάεπι ααπήξοπίδις βοογαίες 
γίταπι ποπ εγετεῖε, οαπι αὉ οπιπῖδις ἐγαδεηίωτ εα" 
ΡΗγΗοί. «Εοτταῇε αὐίεπι ας. ἵπ Ῥηαάτο Ἱεριπ- 
Ωω 
-: 
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δενὰ ὃὁ {ραχτιὰ τἴν «οβαγµάτων, αὐτὸν οἰομῆῤα δὲν ἀνα εωρξν, ετε 
τοφῶνός δι 9-ηρίον πολυπλοκώτερον ὶ μᾶλλον οπιτεδυμλῤο, εἴτε Φείας 
τνὸς καὶ ατύφε µοίρος Φύσὰ µετέχον. ᾿Αλλὼ τήτοις γε τοῖς οπιλογισ- 
μοῖς οὗ τὸν [βίον ἀνήρε, τὸ Ὢ ἐμβοροντησίαν ὂκ τὸ [βἱ8 πο τὸν τύφον 
οξήλαιιυε, κοὶ τὰς ἐπαχλεῖς κο] αρόγκας χατοιήσφς κο μεαλαυχας" 

{ὔτι 3ὸ ὁ ὁ παθών ζοπ, ὃν πολιὺ ὑμῖν. ἐποίησεν ὁ αφθηρεμὼν, ο] λος 

πολεμύ κοὶ Όείοις ἀνδροσι. 
κο. Μετὸ δὲ Σωκράίίω κ Πλάτωνα «φοβσμάχεται Σήλπων, ὴ 

τὰ μὺ ἀληθυαὰ δόγματα κ) τὴς λόγες τῷ ἀνδρὸς, ος ἑαυτὸν τε χαΤε- 
χόσωει κ) πατέίδα ὁ ΦίλΗς, αφ βασιλέων τὰς «ἳξὶ αὐτὸν απουδοί-- 
σωνᾷς, ἔτε γέγραφε, 6ὔδὲ ὅσον ἱώ Φρόνημα τῇ Ψυχῇ μ «εραότητος 
κο) μετελοπαλείας' ὧν ὃ παίζων κο) χθώμᾶγος γέλωτι πρὸς τὸς σιῴιτὰρ 
λογαρίων «Ὀθύραλε αὐτοῖς, ἑνὸς µνηδεὶς, οἱ μηδὲν εἰπὼν σςὸς μα. 

μηδὲ λύσας τὶὼ νώημίων τοαγδίαν ἐ ἐπάγει τῷ Σήλπων, αθ 
ὅ βίον ἀναφέῶα] Φησι  ὧπ αυπδ, λέγοντος ἕτερον ἑτέρου μὴ ών 

φορὲῶς' πῶς » βιωσὀµεδα, μὴ λέγωτες ἄνλρωπον ἀγαθὸν μηδὲ ὤν- ϱ 
ο κών ορατηθὸν, δλλὰ ἄνθρωπον ἀνθρώπων, Ὀ χωθλε, γα -ον αλαθὺ,. 

ἵ κφὶ ερατη)ὸν σεατηγὸ, μη | ἱππέις μωρο, μηδὲ πόλιν ἐχνεὸν, δλλὰ 
ἑἱππᾶς ἱππᾶς, καὶ μυρίς μυρλος,  τάλλα ὁμοίως Τίς δὲ 1 
.ν χρον ἔδίωσεν ἄνθρωπος» ής Ὦ Ὑ λόγω ἀκέσας οὐ συνῖκεν ὅτι παί- 

Ο. 6. γέλωτι] Ἠπς τεγοσανὶ οππι Ἑ, νυ]ρο Ρο σρούθαλε ΡοΏέωπι, 

έωτ, αἰτοεῖα {ωπέ εί τες εοπεατΏαηέ:Σ αωρηάο αἲς 
δὲ πεεε[]ε ε[[ε [2ἱῤωι εκεµέεγε, [έπε απΏπαἰ {ρ[ε 
Ίήῤῥοπε η ρλείε εἰ [ηγἱοβμον απ ἀῑυίπω εί Γα- 
{ης υάεμα βογΗοπίς πάίιγα βῥαγέίεερ. Αταιϊ Πῖ5 
τρῇς ἴ]]ε ταιοςΙπαξιοηῖθας ποηῦ γἱέαπι {αβυ]]ε, {εά 
{ἔπροτεπι (αβωπιαιε Ίπάε εκρι]ῖε, πιο]ε[εαίαιε {]-- 
49 εξ πἰπιία Ποπιίπαπα ἆς {εἰρῃς ορ]ηίοπες αίφιε 
Ιαάαηᾶας,. Ἠαο επῖπι [απι Έγρµοῦ 1]ε; αιο- 
ταπα πι] νοῬῖς πιαρί{εετ Ιη{ετωίε, ἀῑῑς ἀῑνΙπ]ίαιε 
Ποπιϊπίρις Ὀε[]απι {αείεης, 
ΧΧΠ. Ροβ βοεταίεπι εί Ρἱαΐοπεπι βΕ11ρο ορ- 

Ρυρπαίυτ. Ἠν]ας αι]άςπι γεα ἀεογεία, εί {ΕΓΠΙΟ-- 
ηες, αμίδις {ειρίαπη, ραϊιτίαπι, Απιίοοθ, τερείᾳιε 
1Ρᾳ ΟΡεΓΑπι παγληΐες εχοτπαγΊς, ἔμπι αηϊπαί εἶα- 

Ώοπεπι πιαη{αεταάϊπΙ εἳ αΠεᾶιπαι πιεάιοστίέαϊ 
εοπ]υπέχαπι, Οοἶοτες ποπ τετα]ε. Όυας γετο 
εαης Ί]]ε {ορΏείς τἱἀεηίααε οὐ]εεῖε σμάρον αᾷ 
Ῥαγαπι ππαπα α]εραπς, ουπι πεφιε τείε]] ει πε- 
αυε (οἰνίει Ἱρίε ρτοραδΙ]ταίεπι, ἑταραράίαπι αᾱ- 
γετ[ας ῥΗ]ροπεπι εχοἰταῖ, αἰζαμε αὖ εο υιίαπα {οὐ 
αιιοά ἀῑχῆ[ει, «4ἱμεγων εξ αἱεγο πο νσαἰζαγ. 
«Ὁμοπιράο επίγα, ἱπαυίς, υένεπικον [ πο ἀπεαπς ῥο- 
ΙΟΥ ΦΟΛΜΤΗ, Λοπιέποηη. ἐππρεγαίογεπα, [κά Δοπιίπεπι 
Λοπιύπεη [2οΥ/εήην ὀοπωπι ὄοημπι, ἄμεεῃ ἀμεεπην εφ με 
711] εφέ, έγδεπῃ 71η, /εά εφιαέες εφωίες, 
περ 1], εἰ αἶα [7Η Ηεγξ Ὁμῖν νετο Ρτορίες 
πας γὶχίε ἀειετίις ὶ ααῖς Παπ Ερομῖ5 νοσεπι 
λμάϊεης πο ἱητε]]εχίε εΠε νεπυέτε ]οςαηέΐ5, εἴ Ἆος 

σ πι... πα. ασ... 
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ζοντός ὅδην όὐμάσως, ἢ γύμνασμα τῶτο «φἘθοάλλοντος ἑτέροις Ἀ[ολεκ- 
2, ον / ο. κ. ΑΝ, ης ο 

τχόν; Οὐκ ἄνθρωπον, ὦ Κολώτα, μὴ λέγειν οἴγαθον Φδδὲ ἱππὲς µυ- 
οάς, δεμόν Ὅον' Ὕλλὰ τον 9εὺν μὴ λέγφ όν, μηδὲ νομίζει, ὁ «θότ- 
τετε ὑμεῖς, µήτε Δία λυέΦλιον, μήτε Δήμητραν }εσυ.οφόρον Ἔ, µήτε 
Γοσέδώνα Φυτάλμιον ὁμολογεῦν ἔλέλοντες, ὅδ ὁ χωβισμὸς τό ὀνομά- 
των πονηρός ὅδα, καὶ τὸν βίον ἐμπίπλησν ὀλιθωρίας αγέα ὁ ὁρασύτητος, 

ὅταν τὰς σιυεζόυγμδῥας τοῖς γεοῖς «φπθσηγορίας Ἀποσσῶώντες, σιωαναι- 
ρέίτε Φυσίας, µµσήρλα, πομπὰς, ἑορτάς. Τόμι  «Φξοτέλεια Φύσμᾶυ; 

Ἠνι σωτήρκα;.. πῶς δὲ Φωσφόρεια, βακχέία, «φςδτέλεια γάμων ἄξομὸμ, 

μὴ Ἀπολιπόντες μηδὲ βακχᾶς καὶ Φωσφόρους, καὶ «Ὀθθηρεσίης, κοὶ σω- 
τῆρας: “αῦτα }ὸ ὧπ]εται αἶό κωρκωτάτων κο µεγίων, ὂν «σφβόγμασιν 
ἔχοντα, τὸ αἰπώτίω, οὐ «θὶ Φωνάς Ἴνας, Θὐδὲ λεκτό σιώταζω, Φόδὲ 

ὀνομάτων σιωή)έαν. Ὡς εἴ γε κὶ ζαῦτι τὸν βίον ἀνατεέπά, τῖνες μᾶλλον 

ὑμῖν πλημμελᾶσ «θὶ τὼ αΦλεκτον, οἳ τὸ τἶό λεκτήό ος ἐσίαν τῷ 
λόγω παρέχωτες, ἆρδίω ἀναιρέτε, τὰς Φφωνὰς καὶ τὼ τυγλάνοντα, µόνον 
Ἀπολιπότες, τὸ δὲ μετιξὺ σημανόμΆμα «θόγμωπα, δὶ ὧν γάνονται 

µαθήσές, διδασκαλία, «φλλήψάς, νοήσάς, ὁρμα), συγκα{α)ἐσές, τὸ «Όδά- 
που Θὐδὲ 5) λέγοτες; 

(πηρα γάμων] ροή α ολλ ών δω Χγ]απᾶςς Ρεῖας αροτέλεια ἵΏ προηρίσια τηπίαπάπτη 7- 

. προπρεσίως]. ΊτΏΤΏΟ προνροσίως, φυοὰ οἱ Εοΐῇς, πιοπηίε. 
«τῶν λεκτῶν] τῶν αἁἁῑταπα εκ Ἐ.. : : 
» παρέχοντε] Οοττ]σεπάαπα ν]άείατ παεεχόντω», αἱ Ρο σαβεπάαπι πιοπαῖς Εαῦτῖς. αἆ Βεχί. Εαιρ. Ρ. 99. Γ .-. Ῥ.ωο ο -ὉΙ 

. 

εχεγεϊζατῖοηῖς ἀῑα]εξξίοσε «α{]α ρτοροπεηεῖς ) Νοπ 
ηος, Οοἱοία, αἴτοχ ε{ε, Ποπιίπεπι ΠΟΠ ἀϊςεγε Ῥο- 
ΏΗπῃ, αμί πηῖ]]ε εαιίες; {εά, αιοά νο {αεῖεῖς, 
Ώειπι ποῃ ἀϊεετε Ίλευπι, πο; οεηίετε Ίονεπι εβε 

ηϊτα]επι, ποῦ (Ὁετετεπι Ἱεριπι απάχογεπι, ΠΟΠ 
ερίαπυπα {οεευπάαηίεπα {αεί νε]]ε. .Ἠας νεί- 

γα ποπιίπυπα {ερατατίο πια] ε{ε, νΙέαπιαιε ἱπαρ]εί 
Ἱπιρίο Έεοτυπα οοηίεπιέα ας {ετοσῖα, αιλπάο αᾱ- 
{απέϊα Ὠιῖ «ορηοπιεηία αγε]]επίες, πηα αὐοίοεῖς 
{αετ]ῃεία, παγ{εγῖα, ροπηπρας, {είχος ἀῑες. Ομ] επίπι 
{αογιαςαδῦίπηις οὗ αΓαεοπς βαέιτα {ε]ίσεπι ενε- 
τωπι, οὗ ρατίαρι {α]ίεπα ὃ αωοπιοάο 1,αςϊετία, 
Ῥαες]ίσα, ιΗρίεία πιρείαταπα οὈἰθίπιας, {αδ]ατίς 

Βαοελαπείδυς, 1,υοι{εσῖς, Ῥτααγαίοσίδυς, ΡεΓγαίο- 
τῖους ὃ Πρες επίπι {απέ ας {(απιπηας εί ριαείριας 
το αζ]ηρυηπί, «ΓΓΟΓΕΠΙ4ΙΕ 1ρῃ5 ἵη τεῦαδ, Ποη ἴω 
γοςαδα]15, αιέ ἀῑξτιοπίς εοπ/γιέἸίοπε, γεὶ «οη/{αε- 
εµάίπο ποπηίπαπα ϱίρηιητ. Ῥτοϊπάε { Ἠπο {ῦ- 
νετέωπέ ν]νεηάϊ Γαίίοπεπι, εεφμῖς πιαρίς ἵπ {εΓ- 
πποπς Ρεεσαῖ 4υαπι γοςὲ αἱ ουπι ζεπως ε[Γαίογ µη 
εό/ῥαμίέαι [εγηιοπέ [μζ/]εγπεπέζμσεν βαπάϊεας (οἱ]1εῖ5 
Όουεν εἰ οδυία ἵαπευπη τε]παιεηίες υοραδηία, {πίε- 
πα [η{βεαίίοπες εὐΓΜΠΙ Ρε φς ἄ[ίπιμο ἀῑςο 
ἀοέγίπα)η, Ποίοπες απή{εἰβαίας, ποέίας, απέπαί ἵπι- 
βείκς, α[[εη/βοπες, ῥγοή/ πρι] ε[ζε ἀῑεΙεί.. 
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κΥ. Οὐ μἱὼ δλλὰ τὸ οι Σήλπωνος τοιῶτόν οι. Εἰ «δὶ ἵππου 
τὸ «εέχει κοτηγοροῦμΏμ, οὔ Φησι ζαυτὸν 5) τὰ «ξὶ οὗ κατηηοεᾶται τὸ 
κατηγορούµΆρον, λλλ) ἕτερον μὺ ἀνθρώπῳ τὰ τά ἰὼ εἶναι τὸν λόγον, 
ἕτερον ὃ τῷ ἀγαθω. Κω πάλιν τὸ, ἵππον εἶναι, τᾶ, τεέχοντω εἶναι, 
αἱοιφέρεω ἑκατέρου }ὸ ἀπαιτάμ]μοι Ὑ λόγον οὐ τὸν αὐτὸν Ἀποδίδομην 
ὧσερ ἀμφον. Οδεν ἁμαρτάνεν τὰς ἕτερον ἑτέρου κοτηνοροµδᾶ;. 
Εἰ μδὸῥ 9 ζωυτόν ὅοι τὰ ἀνθρώπῳ τὸ ἀγοθὺν, κοὶ τὰ ἵππω τὸ πεέχεω, 
πῶς κοὶ σιήε καὶ Φαρμάκα τὸ ἀγαθὸν, καὶ, νὴ Δία, πάλιν λέοντος καὶ 

κειωὸς τὸ σεέχευ, κά]ηγοροῦμᾶμ εἰ ο’ ἕτερον, οὗ ὀρ)ὼς ἄνθρωπον ἀγα- 
9ὺν, κο) ἵππον σεέχεω, λέομημ. Εἴπε ὤυ ὂν τότοις ὀξαιμάξει «ιερῶς 

ὁ Σήλπων, ἓἶδ ὂν ὑπκειμλόῳ κ) καθ ὑπυκειμλόα λεγομλῥων µηδεμίαν 
Ἀπολιπὼν συμπλοχὴν “ερὸς τὸ ὑποκείρβρο,. δλλ) ἔχφσων αὐθμ, εἰ μὴ 
χομιδῆ αυτὸν ᾧ συµδέκε λέγεται, μηδὲ ὧς συμεσηκὸς οἰόμῆμος δεῖν 
αι αυτό λέγεῶαι, Φωναῖς τσι δυσκολαθων, καὶ «πεὺς πὶὼ σιυή)έαν 
ἐνικάμβος, οὐ Ὑ΄ βίον ἀναιρῶν, Φύδὲ τὸ “φΕάγμάπα δῇλός δι. 

κδ.. Γενόμημος ο ὦωυ ὁ Κολώτης Χπὸ αἴ παλαιῶν, τεέπεται «οξὺς 
τὺς χο ἑαυτὸν Φιλοσόφες, Θὐδενὸς ππεὶς ὄνομα Χοίτο κολᾶς εἴχεν 

ΚΟ] τάτες ἐλέγχειν ἐπ᾽ ὀνόματος, ἢ μηδὲ τὰς παλαιά. Ὁ δὲ τὸν Σω- 
κρώτίω καὶ Ὑ Πλάτωνα καὶ Ὑ Ταρμημίδίμω τοσαυπίκις έμλμος «σὺ τὸ 

Α..Δ. κωτηγορῦνναρ, ΕΠ ΝΠ εκσίάϊ(ς νἰδρίας Ίντα πα λάήδα, ολ Μα κια. 
Β. 3. Εὔπερ οὖν ἐν τ. ἐξαιμάξει πικρῶς] οὖν αἀάϊταπη εκ Ε.. Οείετα, οοτγαρία {απε, {οτίο Ἱτα οοττῖσα», ἐξαμαξεῖ Ίοχυ- 

ρῶς. ΊΝες αὐίατάε Ῥεἰῆκῖας, Εὔπερ οὖν ταῦτα ἐξετάζει πικρῶς----. 

ΧΧΙΠ. Ἐπίπινετο βΗἱροπίς αγραπιεπέαπη έα]ε 
εί: δὲ ἆρ εφ ῥγαάἰεείιγ ο Υγέγε, πο επι ε[]; 
τη [ῤ]εζο ῥγσάἰεσήήα: [τά αι ε[[ε ἀε[[μΙΕσπεηη 
ῥοπηπίς, αἰῶι ῥοπί: ΥΗΥΓΙΗΦΜΕ αἰλιά ε[ἶε εφ, 
αἰωιά ϱμγγεγε; πα ΜΗΥΗ/{ᾷ1ε ἀε[ηΙίοπεπι γοραΜ1, 
ποη εαπάεπα ΜΗΥΙΜ/1ε γεάίηνµε; {άεοφμε εΥγαγε φμί 
αἴεγαπι ἂε αἴεγο ῥγσάίεαη. Άίαπι { ἑάεπι [Πέ 
ῥο7πο εἰ δοπΙὔΗ, εί εφ: ας ΕΜΥ7ΕΥΕ, Φ1ό βῥαξῖο δο- 
1 είζάπῃ 4ε εἶδο οἱ Πιεζίαγιεπίο ἀἰεείμγν Γγ/η/- 
416 εΥΥΕΥΕ ἆε Ίεοπε εἰ ώπεῦ Έγρο πο γεξε ἄέεε- 
σης ῥοπωγη ε βοηέπε ῥσάἱεαγ} ῥΟἨΊ/Η, 4σ εΦηΟ ΕΥ 
ΕΓε, ε71 ἄίνεγ[α {11. Ὠος Ἰοερ αξ πιαχίπιε ετ]- 
τἍπι τε]παιαί γἶαπι ΡΗ]ρο, αἱ εοτάπῃ ο βιηέ 

ἵη {αο]εξτο, νε] ἆε {αὈ]εξτο ἀϊσυπεας, πηα]]απα α- 
πη]εζαέ οοπιρ]εχίοπεπα οπι [α0]εξῖο ; {εὰ υέταπι- 
αιιε εογµπι πΙΠ ρτοτίας Ιάεπα Πέ ευπα εο επί αςεῖ- 
ἀῑε, πε μέ αοοϊάεῃς αια]άεπι ἆε εο ἀῑοῖ ρυίανετῖς; 
ΓΠπεΠ επι γοσίῖρις ἀαπίαχαί αιΗδιίάαπι οβεπά!, 
ας «οπ/{αεειάϊπί ἀῑοεπάϊί {ε ΟΡΡΟΠΕΙΕ, ποἩ γΙζαπι 
τοἶ]εγε, αι{ τες 2Ὀο]ετε πιαπ]{είτο οοπ/{αδῖς, 
ΧΧΙΝ. Ῥοττο αιίεπι Οο]οίες τερτεβεπίοπε 

νείεταπι ἀε[απάχας, αἆ {ια αίαιῖς ρΠΙ]οίορμος {ε 
οοπ{εΓῖ, πεπιίπεπα {4ΠΠΕΏ Ποπιίπαμδ; οµπῃ αιί ηος 
εἴίαπι ἀεὈιετίε ποπαϊπαῖπι ρεεβτίηρετε, αμέ πε 
γεῖετες ααἰάεπι. Ψεταπι αἱ ῥοσαίεπα, Ῥ]αίοπεπι, 
Ῥαπππεπίάεπα τοείες Εγ]ο {ιο ραριρφίΠεί, πιεί, 
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γροιφξον, δηλός δν Ὑποδειλιάσας αἱρὸς τὰς ζώνᾶ:, οὐ µετειάσας ὧπ᾽ 

αἰδοῦς, ὑὼ τοῖς κρεῖΊοσιν οὐχ ἔνειμε. Ἀέλεται Ὁ «Ὠεοτέρους μὸ, ὡς 
ἰπινοῶ, τὴς Κυρωαϊκὴς ἐλέγχειν δευτέρους ὃ τὴς «θὶ ᾿Αρκεσίλαον 

᾿Ακοαδιωαϊκούς. Οὗτοι γὸ ἦσαν οἱ «Ὅδὶ πάντων ἐπέχοντες ἀκᾶνοι δὲ τὸ 

πάθη ὁ τὶς Φανζισίας ὂν αὐτοῖς πλέύες, 6ὐχ ᾧοντο τιὼ Ἀπὸ τώτων πίςν 
εἶναι διαρχῇ πορὸς τὰς ἐπσὲρ Ὅ' «πθογμάτων χαζωθεοαιώσές }λλ. ὥασερ 
ὂν πολιορχία τό ὀκτὸς Ἀποσάντες, εἰ τὸ πάθη χΦτέχλεισιν αὑτὰς, τὸ 

Φαίνεται πέμλροι, τὸ ο ᾿Εὼ «φθοσαποφωινόμημοι «Ἡδὶ Ὁἵν ὀκτός. Διό 
Φησιν αὐτὲς ὁ Κολώτης μὴ διωαῶ-αι ἕην μηδὲ χεϊῶς τοῖς «οὐγμαση᾿ 
εἶτα χωμωδῶν, - Οὗτο, Φηῶν, - ἄνθρωπον ) καὶ ἵππον κοὶ ποῖχον οὗ 

« λέγεσν, αὐτὸς δὲ τοιχΏῶ-αι ὁ ἱσπᾶθ-αι καὶ ἀνθρωποῦῶῷ αι” «φβῶτον 
αὐτοῖς, ὥασερ οἱ συκοφάντα, καχούρως χρώμᾶμος τοῖς ὀνόμασν. Ἐπεί) 
μὸ ὸ ἀμέλει κοὶ ζεῦτι τοῖς ἀνσιάσιω' δει δὲ, ὡς ἐὀκᾶνοι διδάσκεα, 

δλοιῷ τὸ γωόμΆμον γλυκαύεῶαι 3 λέγεσα κοὶ ικροίεῶ αι ὃ Φφω- 
πζεῶς καὶ σκοήζεῶς, αἴδ παθῶν πώτων ἑχάσου τὼ ὀνέργειαν οἰκείαν ὂψ 
σι κ ἀπείσπασυν ἔχοντος εἰ δὲ γλυκὺ τὸ μέλι, ὁ "οκρὸς ὁ Φοιλλὸς, 
καὶ Ψυχρὸ ἡ χάλαζα, καὶ )εεμὸς ὁ ὤκροιτος, κ] σκοτεβὸς ὁ τῆς γυκτὸς 
αἲρ, «σὺ πολλὠν ἀντπματυρέῶ αμ,  Φηρίων, ο «θαγµάτων, κοὶ ἂν- 
θρώπων, αἴό μδὸ δυχεροµόντων 3 αἴδ δὲ «ολσεμλνων τὶὼ παλλίαν, καὶ 

Τ. 4. σροσαποφαιόμενοι] Ῥταβσεπᾶα εβὶ περα!ῖο αὲ νἱάεταπῖ Απιϊος, Μελ, Εεϊῃς. εἰ ποβ γετήπημθ, 

Ε.. 6. δυμεραιόντων Ἁ τῶν δὲ] Εικοῖάϊε τὸ µέλι: αιοᾶ νετίεπᾶἆο {Παρρ]ενεταπέ Απιίοί. εί ΧγΙ. 

συοά πιαπ][είέωπι εἴ, νιγεπεῖαπι ποπιπίδωας Ρρε- 
Ρετοῖέ, ποη γεγεειπάϊίαε οαυῇα πιοάρταξις Πδἱ, αι 
ΡταΠαητῖοτες ποπ ΠιἱΠεῖ τενετῖτας. Ὑα]ε ααἴεπῃ, 
πε ΠΗρίσος, Ρτίοτε Ίοεο Ογτεπαῖοος τεάατριετε, 
Ρο[ετίοτε Ατοεῄίαμπη εἰ Ασαάεπιίοος: 4πογυπῃ Πὶ 
ἆε οπιπίδις τερας οΠεπΠοπεπι οοµίθεπες ΙΙ αξ- 
{εξτίοπες εἴ γα ἵπ Ἠοπιίπε Ροπεηίες, πο]υπέ 
Πάεπι αὗ Ἠΐ [αόχαπα {μἩςσετε αἆ αββγππαπάυπη αἱῖ-- 
αιίά ἆε τεδας, εἰ, νε]αεῖ ἵῃ οὐ[άίοπε ἀε[ετεῖς εχ- 
τετηΐς, η αβεξχίοηες {είε «οπο]ιάεπίες, ἆε εχίογ-.' 
πἱς τερις υΜαπίαχ γετρο ῥἸάέμγ, νειρο Ε/ ποῃ 
πέμπέωτ. Ἰάεοφμε εος («οἱοίς υένεγε ῥο[ε, αι 
γεύης μά{ περαῖ, (οπιοράίβπι ἀεϊπάς Ιπ[βίταςης. 

ΕΠ, ἱπαυῖε, περαπέ ΛογΙΠΕΙ ε[[ὲ, οφ, ῥαγλείοη 5 
{ρ[ος αμέεπι ῥαγίείατ{, εφμαγέ, Λοπηπαγί. Ἐτίππαπα 
1ρῇ5, υέ {οἶεπε «αἱαπιπίαίοτες, νοςαδι]ῖ υέίεασ 
{ταιάι]επίετ. Ίαπι ΩπιεΠι Ἆσο {εαυυηέισ ε ΟΥ- 
τεηαῖςογιπα ἀῑέί5, {λπιεη οροτίεῦαί Γεπῃ Ἱία ἀεε]α-- 
ΓΑΤΕ, υέ 1ρΡᾳ ἀοσεηέ. ΤὨϊουπε επἶπα {2 α ἄμεράίπεν 

ο απάΥΟΓΕν {Η7ΗΠε, Μεπεύγής α[ρεί, μη θαγη α[[2ξἐ{ο-- 
ή φιισυής ῥγοργίαπι ε[Γεαείἑαέεηη ἐπ [ εἰ α[[άμαηη 
βαδεαί: { υεγο πεί /ὲ ἀμίεε, [οπάες οἱρα/{γἱ αγιᾶ-- 
κε, ΓΥἱρίάα ϱἰάείεον ΤΠΕΥΩ7Η εαν ΠΟέΣΗΥΗς αἲγ 
Μεπεύγοίως {14, /πία εὐπέγα {ε/1ποπία] ΓεΥγ{ αὖὐ αἨί-- 
ια [ές εδ ῥοπιήέδις : 10 ΠΜ πε] αυεγ/εη- 
{μην φικάασι απίπιαία σεΓΊΊεα οἱεαρίηήῃ ῥγο εἶδο 
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Ἀποχοομλῥων ὑπὸ τῆς χαλάζης, ὃ χοταψυχομῆῥων ὑπὸ οὔνε, καὶ } ἥλιον 

αμολυωτ]όντων, κὶ νύκτωρ [Αλεπόντων. Ὅλεν ἐμμλύσω τοῖς παάλεσιν ἡ 

δόξα α]οτηρᾶῖ τὸ ἀναμάρτητον ὀκθαίνησα δὲ καὶ πολυπραγμονῆσα τὸ 
κβάνειν ὶ Ἀποφαίἰνεῶς «θι πό ὀκτὸς, αὑτίώ τε πολλάκις περάσει, καὶ 
μάχεται «αεὺς ἑτέρους Ἀπὸ πό αὐτά ὀνανήα σάδη κο Ἀ]άφόρους 
Φαντασίας λαμοάνονίας. | | 

κε. Ὁ δὲ Κολώτης ἔοικε τὸ αὐτὸ πιάο/ευ τοῖ νεωὺ γράμματα 
μωωβούνησι τἴό παίδων, οἳ τὰς οροκτῆροις ὂν τοῖς «ουξίοιο ἐφιζόμΏμοι 

λέγει, ὅταν εξω γεγραμμλύες ὂν ἑτέροις ἴδωσι, αἀμϕιγνοῆσι ὃ ταράτ- 
τοντα/  }ὸ ὅδῖ ἓς ὂν τοῖς Ἐπικάρου γράμμασιν ἀσπάζε) καὶ ἀγαπῷ 
λόγες, οὐ σωωίησιν Θὐδὲ γωώσκει λεγομλῤης ὑφ ἑτέρω. Εἰ }. εἰδώλα 
«φθοσπίπΊουτος ἡμῖν «φξιφεροῦς, ἑτέρου δὲ κεκλασμλῤε, 7 μῥ αἰῶτσι 
ἀληδῶς πυπΏῶς λέγοῦεο, «οθοσωποφαίνεῶς Ἀ οὐχ ἐῶνιες ὅτι σρογγύλος ὁ. 

Αλ ε «Ἀ / / λ / λ ς Ν λ “χ 

πύργος ὅοιν, ἡ Ὁ χώπη χέχλασαι, τὰ πάθη τὰ αὐτν κι τὰ Φαντάσματα 
ον λ » 2 λ «/ / ς 5 2Ω/ νά ς ας 

Ωεοαῴϊσι, τὸ ο) ἀπτὸς ἅτως ἔχειν ὁμολογεν ἐκ ἔλελεσι, λλ’ ὡς ὀκείνοις 
αν ον λ ἡ ο ᾿ / 2 «/ » ΛΑ ν΄ «/ 2/ 

τὸ ἱππᾶῶαι καὶ τὸ τιχβῶ αἱ λεκτέον, ἐχ ἵππον Φ6ὗδὲ τοῖχο, ἅτως αρα 
ἡ ο Ν ὴ .ω 2/ » λε, » ΛΑ 

τὸ σρογήυλβῶ-α| Κο τὸ σκαλίωβῶς τίυ ὄψι, οὗ σιαλ]ιωὸν Φύὗδὲ σρογ- 
/ ) λ ; 2/ εν οἩ 

γόλον ἀνάγκη τὸν ύρηω λέγεω' τὸ φλδὺ ἐἴδωλον ὑφ οὗ «εέπονφεν 
να / ον ς / Ν Αν Αν β 5 2/ 
ἡ ὄνας, χεκλασμλῤον ὅαν' ἡ χώπη δὲ, ὠφ Ἡς τὸ εἴδωλον, ὔχ. ἔσι 

Ε.. 7. καὶ τὸν ἥλιον] 1 εσεπάνπι, καὶ αορὸς τὸν ἥλιον : αποά πποππετυπί Με7. εἴ Ἐεϊῆς, 

Α.2. Εἰ γὰρ εἰδώλη----τὸν πύργον λέγεν] Ῥτουαδϊ]τετ νετ Ἁγ]. Παρετεβ ἵαππεη α]]αῖἁ νεὶ οοτταρίεῖα», νε] οετίε 
ἀλβιου]ταίς, αποἀ ποπ ἴο]ηίασ Ἱεσεπάο Οἱ γὰρ εἰδώλη ----οαπα Ἑ,. Απιιοί. Βεβοίτ. Τ. Υ. Β. Απο. Ῥοϊῆς. 
Οεἴεταπῃ καὶ τα Πίο φαντάσματα αἀἁ]άῖπιις εκ Ἑ. Ε, εἰ τὸ απίε ἱππᾶδαι εκ Ε. 

ασδγεσᾶς α ϱαεῖο 11γαἨ{ΗΥ, ἆ υἶπο Τε[Υ{σεγεπέµη, {π . εν απιρ]εδίέατ [επίεηέία, ΠΟΠ ολων -- πε(ιε 
οἱε εισεπαΠΗ, Ποζζμ υἰάεαΗ. ἸΠέαφιε ἱπίγα α[[εε- αρποίεῖε {α αὖ αλῖ ἀϊσαπτατ. Όυῖρρε { Ἱπιασίπε 

1ἱσπες [ε[ε εοπέπεπς οβίΜίο, αὖ ΕΥΥΟΥΕ μία πιαπεί : 
ε[εγεης αμίνη [ε ὑπαῖε, εἰ εµγ1ο[βμς ]μάίεαγε αε ῥΥ0- 
πήποίαγε 4ἲε γεῦες εκ{εΓΠΙ5 εὐπαπς, εἰ [ε{β/αη [α- 
ΔεΠΗΥΙΕΓΟ εοηέγλαέν Πα «αλ γεβησπαί, φί αὐ 11/- 
«εσα γεδως εοπγαγίαε α[[έ]ίοπες εἰ ἀίνεν[α υἷ[α ῥεγ- 
«1βΕΙΗ1. 

ΧΧΥ. ΠΜΠΗ νετο νίάείατ τά υ[α γεηῖτε Όο- 
1ο, αιοά ρυετῖς εὔαπιπαπῃ Πτειας ἀποεπεῖδις; 
αἱ «μπι «45 ΡεΓ ποίᾳς ασποίοαηΐ ἵη {αῖς (αῦε]]19, 
{οτῖφ εί αΗδί {οτίρτας νιἀεηίες ἀωλδίίαηε ας ἵτερί- 
ἆαπί. ἸἈαπι (ο]οίες ετἶαπι αυας ἵπ Ἐρίουτϊ {οτίρ- 

ποδῖς οδίαία τοταπάα απ: [ταξα, ἀῑοιπε Ἐρίουτεϊ 
{επίαπα νετε Ἱη{οτπιατί, πος Ππιπέ ἔλππεπ ἀϊσετε 
πο εαΓΓίΠ «Πε τοζυπάαπα, αέ γεπαάπι Ιπίγαέταπα 
ενετα; αβεᾶίοπες [μας εε γ]ία «οπῃιπιαπί, εχ- 
{εγπα Ἱτα Ἱαδετε αἲ γα ποὺῖς {απί, ποπ Γ{εΠ{ΗΓ, 
βεά ε Ογτεπαϊοί εφκαγί [2 εἰ ῥαγίείαγ{ ἀΐευπε, 4ε 
εαιο εέ ραγίείε ΠπΙΙ] αβΗγπιαηΐϊ, Πο εεῖαπι ἀϊςεῃ-- 
ἀαπι εβ γοίωπάαγ{ αί οδφμαγί νγήαπι Ἐρϊευτείς, 
Ώοῦ Ιπίετίπι ποσεῇε εωττίπι εΠε τοπάαια, αι 
τεππαπα {ταέεαπα ἱρβιπι ἀϊοετε; «αιΐρρε Ππια]α- 
οἵωπι αιοά ν]ίμπι αββοῖε, Εαάαπι εί: τοπιςς, 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΤΗΝ. 48ς 

χεχλασμΏῤη. Διαφορὼν ὅιω τὸ «πάθους «φεὺς τὸ ὑπικέμλρον ὀπτὸς 
ἔχοντος, ἢ μεν Όπι τᾶ πάθους δεῖ τὶὼ ποίπν, Ἰ τὸ Εἶναι τῷ Φαίνεῶ-αι 
«θθσαποφαμομλμίω ἐλέγχεῶαι. Τὸ 3 δὶ βοῷν αὐτὸς, κοὶ ἀγανακτᾶν 
ὑπσὲρ τῆς αἰώήσως, οὐ λέγεσι τὸ ὀντὸς 5) Ἀεειμὸν, λλλὰ τὸ ὂν αὐτῇ 
πάθος γέγονε τοᾶτο ὧς οὐ ζωυτόν δι τὰ λεγομ]ῳ «ξὶ τῆς γόύσεως, 
ὅτι τὸ ὀκτὸς οὔ Φησν ἔναι γλυκὺ, πάθος δέ τι καὶ κίηµα, δι αὐτίὼ 
γθγονέναι ποῶτον;, Ὁ ὃ λέφων ἀνθρωποειδῇ Φαντισίαν λαμβοανεη, εἰ δὲ 
ἄνθρωπός ὅοι μὴ αἰδώνεώαι, πόλεν εἴληφε τὰς ἀφορμάς; οὐ «θὰ Ἡν 
λεγόντων χαμπυλοειδῃ Φανταύίαν λαμ[άνεῳ, εἰ δὲ χκαμπύλον ὅοι, μὴ 
«ὤὈξοσαποφαίνεῷ αι τὺ ὄψαν, µησ] ὅτ σεογγύλον, λλλά τι Φάντασμα 

" σδὶ αὐτὺ κο] τύπωμα, σρογ[υλοείδὲς 2έγωεν: Νὴ Δία, Φήσὰ τς, δλλ. 
3 / λ ο ε / 2 ο ἱ ἐφὼ τῷ πύργῳ «ολσπλδὼν, κοὶ τῆς χώπης α ψάμόμος, δποφανᾶμαι τὼ 

ΣΩ ν ον οὃ / ν 2. .Ν Δ ᾽ 

μν, θὐ)εῖαν εἶναι, Ὑ Ἀ, πολύφωνον ὀκένος Ὢ, κἂν ἐγγὼς ὀῥηται, τὸ 
αν .. 5” έ / ου 

δοκεῖν καὶ τὸ «φαίνεῶς, πλέον ὃ Φόδὲν ὁμολογήσ. Ναι μὰ Δία, σᾶ γε 
ο αν / λ τῇ : ν Ν { Ν ο ο, 

μάλλον, ω [ὀελπιςε, τὸ αχολεῶῷον ὀρων κι Φυλαάτ]ων, τὸ πασον είνα Φφαν-- 
ς 2 « ς ω ε 2 .Ν 3 

τασίαν ὁμοίως αἰδιόπισυ Απὲρ ἑαυτῖς, ὑπὲρ ἄλλη ὃ µηδεµίαν, λλλὰ 
2 », ε 2 ω 9 λ 

οπίσης ἔχεω' σοὶ δὲ οἴχει) τὸ ποσα, πάρχειν αληλεῖ, ἄπισυν δὲ κοὶ 
Ψόδη µηδεµίαν, εἰ ζωύπαις μὸ οἴει δεῖ «φεθσωποφωνεῶς «ξὶ τ΄ ὀκτὸς, 

Β. 7. οὗ λέγεσι----γέγονε] 1,εσεπάαπι, ὡς οὗ λέγεσι----γεγονέναν. 

Ο. 4. ἀλλά τι φάντασμα] Οοττϊσεπάνπα εαπα Με. εἰ Εεϊῆς, ὦλλ' ὅτι φάντασμα, 

6. 8. σοῦ γε] δὶς Β. Ε. εἰ οοπ]εσεγιπί επι Μες. εἰ Κεῖῆς, Ὑμ]ρο, τῶ γε. Χγ]απάετ οἁ]άϊε τῶτο γε. 

τνς τά [εγέεατ, πε(Ιααυα!ῃ, Έτρο ουπῃ ἀἰβετεπίία {απι εΠε οὐ]αέαπι, {επίαπι αιίεπι ΠΟΠ Ἆος εέίαπι 
Πε Ίπίςι αβεξτίοπεπη εἴ (αὈ]εξχιπα ΕΧίΕΓΠΙΠΙ, ηθ- 
οε[Πε ε[, αυί Πάεπι {αυΐετε ΙΠ αβεξίοπε ουί αᾱ- 
Ἠίρετατ, οαί, { ΡΓατεταυαπι αιοά οἰάεγί, εἰίαπι 
ε[ε γεηι ἰά φιοά υἰδείμ Ρτοηυποῖθ», ἴς Γε[ε]]. 
Υοοίετατί αμίεπι οἵ Ἱπάϊσπατϊ ρτορίεγ {εηίαπι, 
αυμοά Ογτεπαϊοί τά αιοά εχίτα εβ ποῃ ἀΐσιπε ε[ε 
ςαΜάυπι, {εἆ Ιη Πρίο {επί αἴυπέ ολ[άαπι εχετε 
2βεζλίοπεπ., πηοπΠε Ιάεπι εἰε αίαιε ἰ]]ιά αιοά ὰε 
ρι{ζα(α ἀῑοίτατ, ααληάο τεπι εχίΕεΓΠΑΠΙ ΠΟΠ αβ1Γ-- 
πηαηῖ εῃε ἀπ]οεπι, ρι/αίαπα αυίεπι ἀμ]οεάίπε αί- 
(εἔταπα ΠΗΠε Είεπειτὃ Έτ αἱ ἀῑεΙε Ιπιασίπεπι {Ε 
Ποπαϊηϊς ρετοερίΠε, 2Ώ εχίεΓΏτη Ἱ]]ιά Ώοπιο {1 {Ε 
ΠΟΠ {εηείτε: υπάε απίαπι παέχις ο{εὲ ποππο 
ΡΙαὈπετυης, αἱ ἀῑομηξ οµΓνωπα αμί ἵεγες Πδί ν]- 

Ρτοπιπείατε, τεπι «οη/ρεξτα αι; [ας εΠε οµΓναπα 
αυἵ τετείεπῃ, {εὰ εβρίεπι απαπάαπα ε]ας {α]επῃ εΧ-- 
οσΠεὸ Αιαιῖ, ἀῑκετίί πιεπετε]ε αἰίααίς, αρστε[ις 
εσο αἆ εωττίπα, αμῖ ΤεπιαΠΙ {ΑΠρεΠ5, Ρρτοηιηςίαῦο 
Ἠμπο τεάχαπα, ἴ]]απι πια](ηρυ]απα εΠε: Ι]]ο εἴίαπι 
{ ρτοχίπιε αἀΐτει, νἱάετί ΠΌΙ Ι{ εί αρρατετε ἆμῃ-- 
τακαί, ΠΙΠΙ] αππρ]ίας [αἰεδίεατ, . Οπιπίπο ααἰάεπι, 
πιὶ Ἠοπιο, αμα ππε[ς, αιαπα ία, νἱάεί εἳ {εΓναξ 
ιά αιοά ε[ «οπίε(ιεΠδ, ΟΠΏΠε γἱαπα ρτο {ε Ππηῖ-- 
Ίτετ Πάεπι πιετετῖ, η ]]άπα Ρρτο αἱίο, [εά ἰπ μίταπι- 
αυς Ῥατίεπα ρετ]πάςε εῇε. Ί Πἱ νετο ρετ]ί Ίαπι Ἆος 
ἀεογεέωπι, οΗπες [εη[ις [ο υεγσε, πι βάεηι 4γο- 
ραπάαήαν Με ήμσι [αή[η ε/[: Παϊάεπα Ὠαῖς {εη{πο-- 
ηἱ ριῖ2ς εἴίαπα ρτοπµπεἰαπάαπι ἆς τε εκίετπα, Π]) 

ΥοΙ.. Υ. 8 Ὦ 
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ὀκείναις ὃ  τᾷ πώαγΦν πλέον Θόδὲν ὀίκόυε». Ἐἰ μῖῤ 3ὸ «ίσης έχκαν 
ἐγγὸς λυόμᾶρα,, καὶ μακρὰν σαι, «οθὺς οίσ, Ἡ παίσαιο διχοιόν ὅον, ἢ 
μηδὲ {ιύτιις ἔπεῶαι τὼ «πθσαποφαυομλῥίω πὸ Ἐἶναι κρίαν᾽ εἰ δὲ 
Φάνεται Ἀ]αφορὼ τᾶ πάθους Ἀποσᾶσι κοὶ ἐλοῦσι, Ψεῦδός ὅὸι τὸ μήτε 
Φανταόίαν µήτε αἰῶησιν ἑτέραν ὀλαργεέρων. Ἐπάρχεν. Κανάπε ἃς ε 
λέγεσιν οπιμαρτυρήσέο καὶ ἀντιμαρτυρήσάς ελεν εἰσ «πεὺς τὶὼ αἰῶησι, 
δλλὼ «θὺς τὶὼ δόξαν ὧσε ἐπ᾽ αὐταῖς ἐπομηῤες Ἀποφαίνεῷ-αι «δι εν 
ἐκτὸς χελόύεσι, τῆς δόξης κράμα. τὸ Ενα, τῆς δὲ αἰώήσεως προς τὸ 
ΦωαιόμΏμον «φοιοικῦτες, πο τά πώντως αληθοῦς τὶὼ κβίσι «ὶ τὸ αἱς- 
πίπ]Ίον συολλάκις µεταφέρουσν. 

κ. ᾽Αλλὰ ῦπι μὺ ὅσης ζὰι μεσὰ παροχῆς κὶ μάχης «οθὺς ’ 
ἑωωτὰ, ή δεῖ λέγειν ὂν τῷ παρόνι, Τὰ ὃ ̓Αεκεπλώε τὸν Ἐπίκηρον» οὐ 
µετρίως ἔοικεν ἡ δύξα «αλυπεν, ὂν τοῖς τότε χρόνοις µάλισα τν 
Φιλοσόφων ἀγαπηλέτος μη)ὲν 39 αὐτὸν ἴδιον λένοτα, Φηῶν, ὑπσόληναν ο 

ἐμποιῶν καὶ δόξαν ὠνθρωποιο ἀγραμμάτοις ἅτε δὶ «πολυγρώμµατος 
αὐτὸς ὢν καὶ µεμεσωμβῤο. Ὁ ὃ ̓ Αρκεύίλαος ποσοῦτον ἀπέδει τὸ χοι- 
νοτοµίας πνὰ δόξαν ἀγοαπάν καὶ ὑποποιϊῶ αι τἶό παλαιών, ὧςε ἐγκολὲν 
τὰς τότε σοφισὼς ότι «φθοστρίοετα/ Σωκρότει ου] Πλαάτωνι κο] Παρ- α 123. 

ο. ἐκείναις δὲ Ἄ τοῦ παει] ΝΙ] εχοϊάϊβε ρυίαπὶ Απιϊος. Χγ]. Μεσ. Ῥεϊῆ. Αά {επίεπέῖαπι φπἶάεπα πὶ] το- 
αυ]τα». 

.καὶ ἀντιμαρτυρήσεις] Αάάῑἴαπα εκ Β. Ε.. 

σαι Ὁ ως ὢ .ἅτε δ)] δὲ αἀδϊίατα εχ Β. Ε.. 

η]ΠΙ] ργαίέετ αβεξίοπεπι Πάεϊ Παδαα. απ { 
ελἀάεπι Εάες {επῃδις ἀερείιγ οοπιίηας εί επῖπυς, 
2υΐἱ οπιΠῖθι5, 2μί ηε ϊς αιἶάεπι ἐτίριεπαας ]μά]-- 
εἶωπι εὲ ργοπιποαίίοπεπι ἆε τε εχίειπα: εί { 
2βεξτιοηίς ἀπχεγεηίία Αοο]άϊε αμαπάο Ιοησίας αΌ{ι- 
της, εἴ ρτορίμς α Γε αυαπῃ {εππωμδ, [αἱίαπα ]αιῃ 
εί πεαιε {επίαπι (επί, πεφιε νήωπι γήο εγ]- 
ἀεπίία ρτα:ΏἼατε. Π]αε αυίεπα αµας αἰτε[ταίίοηΏες εε 
ἀειείτατιομες ἀῑοιπι Ἐρίουτεί, πΙ]] αἆ {επίαπα {4- 
εἴηί, {εά αἱ οριπίοηεπαι: Ιίλαιε { γο]αηί µ{ εα5 
{εοιίῖ 4ε εχίεγηπὶ ρτοπιπςίεπηυς, οριπ]οηί5 Ἰμάί- 
εἶαπι ΕΠε, [εηίας αβεξείοπεπι Ἡ 1άθτΙ {αειεηίες, 2ῦ 
εο αμοά Ρίαπε νετυπι {Πε αἆ 1ὰ ααοά {πρε {λ]11: 

. ἑτέραν] Ἱμεσεπάωπη, ἑτέραν ἑτέρας, πῖ πποπΙέατα α Μεζ. εἲ Βεϊῆς, 

.ἐπ᾽ αὐταῖς] Ι,εσεπάαπι, γε] ἐπεὶ αὐταῖς ουπῃ {εδ νεἰ εἰ ταύταις ουπι Ἐεἴῆς. 

ἐγαηφίετυπί Ἰμά[σίωπα, τη 
ΧΧΥΙ. Ὑετιπῃ πας αααηία έατδα εξ απο τε- 

Ρισησαητῖῖ τείετία Ώπε, ομῖά αεϊπεί ἵη ρτα/{επεῖα - 
ἀϊοετεὺξ Ατεεβ]αϊ αμίεπι ρ]οτία νιάετατ Ἐρίουτο 
παιὰ πιεάίοστεπα αια]Πε αεστίιάϊπεπα, αμΙ Ιπέες 
εἶας (επιροτῖς ΡΗΙ]οίορ]ος πιαχϊπαϊ Πεῦας. . Ὠϊςῖε 
ευπι Ἐρίουγως ηΙβ]] ργορτίαπα ργοβεγεπίεπη, {μ{ρί-- 
εἴοπεπι ἆε {ε αριά Π]τεταίο εἲ ρ]οτίαπα 
ας { Ἱρίε εῇεί Ἱτετατας εἰ ἀοξις. βαπε Ατοῃ- 
Ίαις (2ηέαπα αὐ{αϊε αἳ οπιπὶ ποναπάἰ, αιῖ γείετα 
Πυἱ αττοραπάϊ Πμάϊιο, αέ εἴῖαπα ν]εῖο εἰ {ορλίτα: 
εἶις αίαῖῖς ἀεάεγίπε, φιοά {επίεπέίας ἆε οολίδεπάα 
2ΠΕΠΠΟΠΕ, εί οοπιρτεΠεπ{οηίφ περαίίοπε, ΒοςΓαεῖ, 
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μδμίδι ὃ Ἡμακλέτῳ τὸ αξὶ τῆς ἐποχῆς δόγμα ὃν τῆς ἀκοζαληψίας, 
θὐδὲν δεοµλῥοις, Ῥλλὼ οἷον αναφωγίωὼ καὶ βέοαίωσν αὐτῇό εἰς ἄνδο 

ὀνδόξες ποιώµᾶμο.. Ὑπὲρ μὴ ὦω τότα Κολώτη χάρις, καὶ παντι τῷ 
τὸν ᾿Ακαδημαϊκὸν λόγον ἄνωλεν ἥκειν εἰς ᾿Αρκεόίλαον Ἀποφανονπ. Τὸ 

δὲ «δὶ πώντων ἐποχίωὺ ἐσ]᾽ οἱ πολλὰ «Φα γμιατόυσάμλμοι, κοὶ καίατεί- 
ναντες εἰς τῶτο συγ[ράμματα κοὶ λόγες, ἐκίνησαν λλὰ ὃν τῆς Στοᾶς 
αὐτῆς τελόυτῶήες, ὤασερ Γοεόνα, Ἡ ἀπεαξίαν ἐπώγοί]εο ἀπηγόρόυσαν, 

» ὡς παντι σειρῶσι χοὶ ορέφεσιν αὐτοῖς ἐχ ὑσήκεσν ἡ δεμὴ Ῥέῶαι 
συγχφτάλεσς, Φύδὲ τῆς ῥοπῆς δρχἰὼ ἐδέξατο τὑὺ αἰῶησι, ὃλλ) οἕ 

ἑαωυτῆς αφωνὸς οι τὸς «θάξεις ἐφάνη, μὴ δεομηῥη τὰ «φοθοστ!)εῶ-α|. 
Μόμιμοι 3 οἱ «οεὺς ὀκείνας ἀφῶνές εἰσ' καὶ 

| Ὁπποϊόν κ᾿ εἴπηοδα ἔπος, τοῖόν κ᾿ ἐπωλέσαις. 

Κολώτη ὃ οἴμαι τὸ «θὶ ὁρμῆς καὶ συγκαταέσεως, ὄνῳ λύρας ἀκρόασιν 
στ). Λεγή) δὲ τοῖς σιωεπομλῤοις  ἀκόθαν, ὅ Ὅπ τριῶν «δι Ψνχίὼ 

« χωψημάτων ὄντων, Φαντισικῇ καὶ ὁρμητκῇ καὶ συγκοτα)ετικΏ, τὸ μῖῥ 

« Φαντασιὼν Φὐδὲ βελομλοις ανελεῖν ὅδηω, λλλὰ ανάγκη «πςθεντυγχάί- 

ο γονᾷς τοῖς «θα/μασι, τυποῦόαι κ) πάα ἐν π΄ αὐτῶν τὸ ὃ ὁρωηπχὸν 
ο ἐγερόμλμον «σὺ τῇ Φανπισικῇ ορὸς τὸ οἰχέα, φθωκπχῶς χω τὸν 

ο κ κ Εκ. Το Χίος, ανα) ρούόγεα θἱερΑ, τρορὰ α ἀθωίο οἱ Δώρα, 
ΛΑ. 8. ἀπραξία)] Ῥοτίε, ὠταραξίαν. Όείετα ππαρίθ Ιπίετρτείαίίοπεπα, μάπα επιεπάαίῖοπεπῃ, ἀεβάεταπέ, 
Β. 1. Νόμιμοι γάρ--] Ὑ παπα Ἰαΐετε γἱάείως, 

Ῥ]ατοη!, Ῥατππεπίάϊ, Ἠετας]ῖέο αοοερία ἤεττε: αΠεΠΠΟΠΕΙΩ ἀῑοί ραξετδέατ, ααέ Ρτο Ρηϊποῖρίο Πῖ 
πεφυαφυαπα 1] νἰπάϊςαπεῖους, {οά 1ρίε ἔληέµπιεΆς πιοπιεηπεῖ [επίαπι αρποίοετες; {εὰ αρρατυϊε επι 
νπὶς ποβ]δις Ἱπίοτιδεπάο «ΟΠΠΓΠΙΑΠ5 ας ςΟπι- {ροπίε {μα αἆ αρεπάαπα {εττῖ, πἰλί]αιε αἆ πος αἱ» 
πἹεπάαης. (ταιίας εΓρο αραϊηιι5 Άος ποπηῖπε Όο- {επία Ιπάίσετε. Εὲ αιἶάεπι αἀγει[α» αἷίος Ἱερίεῖπια 
Ἰοΐα, εἰ οπιηΐρας αιϊ Ασαάεπιίσαπι ταείοῃεπι αν  {απέ οεγαπιίπα, ας γα]εῖ Π]]ιά 
αηεϊηυίς αἆ Ατοῄιαισι ργοπιαπαν]ῇε αἴππε. Π]απι Οα]ῖα ἀῑκιβϊ, τεάάεπίατ {αΐία νειρα. 
γετο ΑΠεπ[οπί ἆε οπιηῖραφ τεδις τεεηεῖοπε, «Ὁο]οίεπι αηίεπι ρυίο 4 ἆε αρρείίείοηε εί αΠε- 
πε ή αωἰάεπι αἱ Π Ἄος πεφοξῖο να]άε οεευραεῖ  Άοπε ἀΠριίαηεις, ἵέα αμάΐτε, ια 2βπις ας 5 
Ππεταπές ας νο]απιίπα {ετἱριρίααε ἁπριεαείοπες ἵπ νετο αἱ αΠεααιπέατ εἲ ἰπιεΙῖραπε Πτα, ἀῑσίεας, 
Ίσησυπῃ ἀεάπχετιηε, ενετίετε Ροέµετε: {εά 2ά εκ- “ Οαπι (τα {πε αηϊπα πιοζάμπι ΡΕΠΟΓΑ, ἱπιαρί- 
τεππαπι εχ Τρία Ῥίοα νἵίαπι οεἴοί[απι ΡΓοβετεΠίε», «έ Π2Π8, αρρείεῃα, αΠεπίίεης, ρτῖπιαπι 1]αά, πε ῇ 

ἱ πα «ληαυαπι (οίροπε οὐ]εξτα (εΓτοτεηί, {Εβ ἆε- «« σοπεπηιΓ ααἱάσπι, αδο]ετί ροβῖε; ηαπῃ πεοε[ε ε{ὲ 
τ “Ππετωπί. Όμίρρε οπιπία {εηίαπάο, 6ὲ οπιίαππο- «6 ομπῃ τε ποδί οβετιπέας, οΆΓαπῃ Υἱ[α ΠΟ Ο0Π-- 
πμ γεπἀο, Έπιεῃ αὓ Ιπείεαίίοπε εἃ αµα αἆ ασεπάαπα «έ εἴρετε οί αββεῖ. Αρρεῖεης απίοπῃ ῦ ἱπασίπαπεε 

ἔετίατ αρρείίτας, Ἱπιρείτατε ποΏ Ῥοεμεταπέ µε {ο «ξ εχεϊέαπι α παεωτα [πα αοσοπιπιοάαία Ποπηί- 

80 23 
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ἅ ἄνθρωπον, οἷον ῥοπῆς ὁν τά ἡγεμονικά κὶ νόύσεως γομβῤης Φὐδὲ πῶτο 

«ου ἀναιροῦσιν οἱ «Ἕι πάντων. ἐπέχοντες, λλὰ χρῶνται τῇ ὁρμῖ Φυ- 

« σχῶς ἀγούση πρὸς τὸ Φαυόμμον οἰκέον. Τί ὤω Φάύγουσι µόνον; ᾧ 
“ µόνῳ ψεῖδος ἐμφύεται ὢ αἀπάτη, τὸ δοξάζει. καὶ «φθοσπίειυ τὼ 
ὅ συγχοτά)εσυ, εἶξιν οὗσαν «σὺ αΏεείας τῷ Φανομλῤω, «χεήσµον δὲ 
« φὐδὲν έχησω. Ἡ 19 φεᾶξις δυοῖν δείταγ, Φαντασίας τὸ οἰκείθ, κοὶ 

ὅ «πεὺς τὸ Φανὲν οἰκεῖον ὁρμῆς, ὧν Θδδέτερον τῇ ἐποχῇ µάχεῖ). Δόξιης 
«9, ἐχ ὁρμῆς 6ὔδὲ Φαντασίας ὁ λόγος ἀφίσησω. Ὅταν οἷω Φφανῇ τὸ 
ὅ ἡδὺ οἰκέον, ἐλὲν δεῖ ορὸς τιὺ ἐπ᾽ αὐτὸ κίνησν ὢ Φορὸν δόξης, λλλὰ 

ὅ ἦλλεν ὀὐθὺς ἡ ὁρμὴ, κίνησιο οὖσω κ) Φορὸ; τῇ ψυχῖς.᾽ μα 

κζ. Καὶ μἱὼ αὐτ γε τότων, ' ὡς αἰῶησν ἔχευ δὲ, κ) σάρκωον 
«εἶναι ) Φανῖται ἡδυνὴ ἀγαθον. Οὐκοιῦ καὶ τῷ ἐπέχοντι ἀγαιοὺν 

Φανῖται ὶ 3ὸ αἰῶίσεως μετέχει, ὢ σώρχωός ὅοι καὶ λαβὼν αγοιοοῦ 
Φαντασίαν, ὀρέγεται καὶ ὀεμᾶ, πώντα «θφτ]ων ὅπως οὐ αἱοφόύξεται 

: } ηλ Φως 2 λ ολ / κα ν 2 ο’ 

αὐτὸν, δλλ ὡς ἀνυςυν αι σιωέσα τᾷ οἰκεω, Φυσικαῖς οὗ γεωμετελχαῖς 
ἑλχόμῆμος ανάγχαις' ἄνόυ διδωσκάλε 9 αὐτὸ «ξλχολέται τὸ κφλὰ 
ζωῦτα κοὶ λδα καὶ «σοοσηνῆ κωήµα(α τῆς σαρχὸς, ὡς αὐτοί Φασιν ἅτοι, 

ὁ τὸν πώνυ μὴ φάσιωω μηδὲ ὁμολογοκῦτι κὀμπ]εῶ αι ὶ µαλάοτεῶ ο! 
/ ες 2 λ ο Ἡ 2 / 2/ / ος θις, α ο  Ν τούτοις. - Αλλὼ πῶς Οὔχ εἰς ὁρ9ς ἄπεισι τεέχων ὁ ἐπέχων, ὀλλα εἰς 

Ο. 6. αροσπίπΊειν] Ἐεδίας νἰάσίαχ «φροπίπ]εν οπτη Φα]πιαί 
Ἐ. 1. τὰ καλὰ] Εοτίε, τὰ μαλακά. 

ἔ6 πεπι εββσαεῖέετ πιονεί, «ιβ πιοπεηέο εὲ ημέα 
6 1Π Ρτἰποίρε ρατίε {96ἱο. Νε ος αωἰάεπι {ο]- 
ἔ Ἰωπί, αὐ ἆε οπιηΐδις αΠεηπίαπι οολίδοπε, {εά. 
ἐς αρρεῖίτίοπε υέἔωπειγ παμτα]τεγ ἀμοεπίε αἆ 14 
« αὐοὰ νιάετατ εοηνεπίεης. Οιίά Πισίαπε Ιδίέας 
6 µπαπ] 2 1ά, οί {ο]Ι εστος εξ Εα]ήτας Ιππαρτεί, ορί- 
ἔ πατὶ εί ρταε]ρίτατε αΠεηίαπῃ ρτα ἱπιρεςΙεαίε 
ἔ6 εἶ ααοά νἱάετατ οοποεἀεπίεπι, ηἶλΙ] αεἴ]ε Παδε-- 
ἔέτεπι. Αάῑο επίπι ἆπαδις ορις Παῦεί τεδι», 
«νο εἶας αιοά πατυτα: εοπρτιτ, εί αἆ πος Ἱπεί- 
ἑταρίοπες «ποτάπι πευίταπι τεεηεῖοπὶ αΠεηίας 
έτερασπατ. ἸΝαπι Ἠας ταοπεπι αὖ ορίΠίοπε, 
66 ποπ αὓ αρρειῖοπε εἰ νι αὈβταἨίε,. Όμπι εἴ- 
66 ρο οὐ]αταπι εβ νΙαπι τεί αἆ ΠαευΓαπι ΔοςΟΠ]- 
ἑεπποάρία:, πηΙΠΙ] ορια» ορίπίοπε εί αἆ πιοίαπα 4Ἡο 
{6 αᾱ ελπα {ετβπλυτ, {εά Εαξίπι {ε εχ{ετῖε αρρεξίξίο, 

ἑ αι] πιοέιας ε[ὲ εἰ Ιαἱο αηίπιαε.”” 
ΧΧΥΤΠ. Έτ νετο Ηξοταπι Ἱρίογαπα ρ]αςίεαπι 

εΏ, δεη/δην ἄωπίαχαί αἰίφιιοῃ ῥγσά ία ε[ῇ; οβοτ-- 
{εγο ϱ{ εάΥΠΡΙΗΗ ε[[ε, ἵέα εἰ ῥοπιι υοἱμβρίαίει υἱΓ1η 
{γή Έτρο εἴίαιη τεπεπεί αΠεπίαπι γἱάερίειτ Ῥο- 
ΏµΠΙ5 εἴεηίπι {εηίας Ἠαρεί, «αἴπεις εἰ, νσοφιε 
Ῥομί οὐ]αίο αρροτίε Ἠος, εε Ιπείίαεατ, οπιπίαφιε 
αρίε πε ἱρίαπι Ἆος εβμρῖαι, {εά απαπέάπα Πετῖ Ρο- 
τείῖ {εππρεΓ ἀερεί οιπι εο αυοά παίυσα {ρβιφ είε 
αοσοπηπιοάαέωπι, γαόχας παίωτα δις, ΠΟΠ 6εΟΠΠε- 
τπ]οῖς πεοε(Πρείρας. βία επέγι ῥιο ῥμ]εβγα αὐφιε 
ἀσέ]ογε ἐπυίίαμέ ᾖεπο[ύμε οἱ δίαπα οίοπος εαηέη, 
μέ 1ρᾳ Ερϊουτεϊ ἀῑομπε; ΄αάεο αί Πῖ5 οπιΠίπο ποΠ 
4Η!ΤΙΠΠαΠς ηεαιε «οπβίεΠς βεξϊαέας «ρππεη εἴ επιο]- 
Παεατ, δε φοιοάο, ἱποιῖθ, 0Η ἴπ ΙΦΗΙΕΙ αὐίέ 
ΟΙ ΥΕΊΣΟ ὉΕΥΙΗ {η ῥαπεωηὁ εἰ ἐπ [ογμπι ῥγορτε[[ι-- 
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6 βαλανᾶον; θὔδὲ απεὺς τὸν τοῖχον λλλὼ «θὺς πὶς Φύρας ἀναςὸς 
« βαδίζει, βελόμημος εἰς ἀγορον «πθθελ)εν: Τάτο ἐθωτᾷς, ἀκριοῃ τὰ 
αἰῶητήεκα λέων εἶναι, κ) τὰς φανζασίας αληλεῖοι, Ότι φαίνε) δήπεδεν 
ὥσπά βαλανξον, οὐ τὸ ὅρος, λλὰ τὸ βαλανξον καὶ 3ύρα, οὐχ ὁ ποῖχος, 

9 τῆς ἐποχῆς λόγος 
οὐ «δωτεέπά τὼ αἰῶησι, Φόδὲ τοῖς ἀλόγοις πά)εσιν αὐτοῖς κ κιήµασιν 
ἀλλοίωσω ἐμποιᾷ αἱοπεράτ]εσαν τὸ Φαντισικὸν, Ἀλλὼ τὰς δόξας µόνον 
ἀναιρᾶ. χεῖται δὲ τοῖς ἄλλοις ὡς πέφυκε. ᾿Αλλὼ ἀδιατον τὸ μὴ 
συγκατατ)εῷ-α| τοῖς ὀναργέσι' τὸ 9 δρνεῶς τὰ «φεπιρευμλῤα, τᾶ μήτε 
δονέιῶς, μήτε πένα, “ῥαλοφωτερον. Τίς ων κωᾶ τὸ φεπιευμλα, 
καὶ μάχεται τοῖς ὀναργέσν; Οἱ μανπκἰὼ ἀναιροιῶτες, χοὶ Τρόνοιαν 
ὑπαάεχειν εῶν μὴ Φάσκοντες, μηδὲ τὸν ἥλιον έμψυχο εἶναι, μηδὲ τὼ 
σελἰώίω, οἷς «πάντες ἄνδρωποι Φύμσι κο] «φελσόύχωται κ) σέκοντω/ τὸ ὃ 

φύσὲ «ἴριέχεῶς τὸ τεχόντι τα γεναμλων, ὁλὶ πᾶσ ΦαμόμΏρον ἀναι- 
ρεῖτε; τὸ δὲ πόνα ὁὶ ἡδονῆς μηδὲν εἶναι µέσο οὅχ Ὑποφανεῶε «θὰ τὼ 
πάντων αἰῶηση, ἡδεῶς τὸ μὴ αἀλφεν, κὶ πάαγευ τὸ μὴ Ἔ λέγωτες ; 

ο 

κη.. Αλλ ἵνα τἆλλα ἑάσω, ή μᾶλλον ὀναργὲς ὅτως ὕαἳ κοὶ σεπι- 

“φευµόῥον, ὡς τὸ παρορῶν κο] «ὠδακούειν ὂν πάλεσν ὀκεωπκχοῖς ο µελαγ- 

χολικοῖς ὄντα; ὅτων ἡ Ἀ]άνοια τοιαῦτα πάαγη ὢ περοτ]ηϱ), 

αὐτος] Τεσεπάαπῃ, αὐτῆς οππι Χγ]. εἰ Με». 
καὶ πάοχειν τὸ μὴ Ἀ λέγοντες] Εοτίε, καὶ πάλιν τὸ μὴ ἥδεδλαι ἀλγεῖν λέγοντες, 

Ε.α, 
Α. 8. 
νο 

Αποη, 

159 ΠΟΠ αἲ ῥαγ]είεηε, [εά σά Ίαμμαπι αεεεάέξ Γεπε 
Άος ΙΠΙΕΙΓΟΡΑΓΕ, ο! {ππωππαπα οεγ(εμάίπεπη, γετ- 
{αίεπαφαε ν]{19 εγουῖς ὃ Οία επἶπα ΠΟΠ ΠἹοηΒ, {εἆ 
Ῥαΐπευπι εἰ Ῥαίπειιπι γἰάεία, εξ ποῦ ραΓίες Ίδηυα, 
{εἆ Ίαηυα, Ἱίεπιαιε εοάεπι ρᾳέζο τες Πησι]α.. Ναι 
τείεη{ίοηῖς Ηξίας ταῖῖο ποη ρετνεγεῖε {επίαπα; πε- 
Ίαυς Ὀτωςῖ εἶις αβεξτἰοπίοις εἰ πιοτίοις αἰέεα- 
Ώοπεπα Ιπίετί αὐα; Ιπιαρίπαηίεπαι γίπι οοπέωτῥεί : 
(αηταπα ορίπίοηες τε]ϊεῖς, τε]ῖααῖς αξίέατ αὲ παζατα 
{ετί εοτυτη. -4ἱ, ἀῑσες, [εγί πεφιέ, φιιοηηῖπεις φμέ5 
α[[εηέἰσέωγ ου{ζεηέέδης: παΙ περαγε εγεάίία, αὐ[γ-- 
απο ϱ/} Φα” πεφμε α[ᾖγηπαγε πεφμε πεέραγο. ὅως 
ε{ρο οοπνε]]]ξ ε2 ααα: ετεάϊτα {ωπε, αιῖς εγΙἀεηεία 
Ἱπρυρπαίὸ Οἱ ἀϊγιπαίίοπεπα τοἰ]ωπε, αἱ Ῥτον]- 

ὕτως] Ῥενοσανί εκ Α]ά, Βαἴ,. ΧγΙ. Β. Ε. Ὑπ]ρο, ὄντως, ααοά Ρετρεταπι ΒίερἩ. τεοερῖΐέ εχ Τεοπίο. ΒοΠοίΐ, 

ἀεπίίαπι Ώεοσιπα περαπί, αιῖ βο]επι εί Τ,άπαπα 
αη]πιϊς ργορά({ος ΙΠΠοΙαΠέαΙ, οµπι ΟΠΊΏεΕς Ποπιίπες 
{αοτα 1 εἲ νοῖα [αεϊαπέ ετ οοἰαπί. Άοππε γετο 
αὐοά ἵπ εοη{ε/ο ε[ε αριἀ αἷίοδ, αηΩπα]ία οπηηίά αά 
πάΐος [ος ἐμεπάος εί απβεξ]επᾶος αὖ {ρα παίγα {-- 
εἰίαγι, νο ἀῑβαίεπιῖπι ξ Νοππε οοηῖτα ΟΙΠΠΕΠΙ 
{εηίαπι ἀῑοῖεῖς {ίεγ ἀἱοεΙ οἱ υοιβίαίεα 1Η ε[]ε 
'πεάία71, εἰ υοἰμβίαίετ ε[/ε ποῃ ἀθίεγε, εί τατίας ]- 
71 υοἰαβίαίο ῥαθεγε, ε[[ε ἀοΐργεξ 

ΧΧΥΤΠΙ. δεά ια τε]αια πα Εείατη, αιίά 
(ππάεπα 1 εγ]ἀεης ε{ε, Ἱίλαιε Ρτο οεΓίο παδεία, 
αίαμε Ίος, εοΓιήι φιί απίπο Γ[μπίέ αὐαἰίεμαίί, αμ 
πιείαἍεβοέοίς εοπ{γῥαΓἱομέδας Ἰαύογαμί, Γαἰ ούρα 
αίφιε αμα ὁ ευτα (α]ία ἀϊουπέας « 
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Αἱ δὲ µε δεδοφόροι µελανέμονες ὄμμωα πυρᾶσι' 

μητέρα ἀγκάλαις ἐμὴν ἐχμσα. 

Ταῦτι μβύτοι καὶ πολλὼ τώτων ἕτερα τεαγριώτερα τοῖς Ἐμπεδοχλέης 
ἐοιχότα, τερώτεσι, ὧν χοταγελῶσιη, , 

. Εἱλίποδα κβλτόχειρα κοὸ (8Ηγενή ἀνδρόπρωρα, 

καὶ τίνα }ὸ οὔχ. ὄψαν ἢ Φύσιω ἔκφυλον εἰς τὸ αὐτὸ σινενεγκόντες ὁκ τή 

ὀνυπνίων κοὶ τἶο «δαχοπῶν, Φὔδὲν εἶναι Φασ παρόεαµα, τότων, Φύδὲ 
ψεῦδος, 6ὔδὲ ἀσύσατον, δλλὰ Φανζισίας αλη)εῖς ἁπάσας, καὶ σώματα ) 

μοεφὰς ὃν τῦ «ξιέχοντος ἀφικνάμδῥας. Εΐτα ὅδὶ ῄ Ὕ ὄντων οἰδιύαπον 

πια ἄν, εἰ ζεῦτω «σιεύεβ-αι δκυατόν ὅδη, Α. 9 θδδεὶς σκόυοποιὸς, ἢ 
«λάσης αυμάπων, ἢ Ὑραφόὺς δειωὸς, ἐτόλμησε µίξαι σοεὺς ἁπάτίυ 
εἰχάσματα χοὶ παίγνια, ζαῦτα ὑσγάρχεω Ἀπὸ απουδῆς πεμοροι, μᾶλλον 
δὲ ὅλως, εἰ ζεὔτι μὴ ὑπάρχοι, πίσν οἴχεῶς κοὶ [ῥρωότητα κοὶ κείσν 

ἀληλείας Φάσιοντες, αὐτοὶ χαζαοάλλεσιν εἰς ἀφασίαν πώντι σφθγμοζν 
κοὶ ταῖς κρίσσι Φφύοες, κοὶ ταῖς ποράξειν ὑπυψίας ἐπάγουσιν, εἰ τὰ 
Φεαωτόμλρα ὁ νομιζόμᾶμα ὁ σιυήθη καὶ ανὰ χᾶρο ἡμῖν οΏ τ' αὐτῆς 
Φαντασίας κοὶ ίσεως ὀχδται τοῖς μαλμιοῖς καὶ ἀτόποις καὶ «ζανόμοις 

Β. ο. καὶ Ἀ Ἐ µητέρα---ἔχησα] Βῖς Β. Ε.. Βαΐ{. ΧγΙ. Μετ. εἰ υπα Οτ. Τ/αε. ροβτεπια, ΊΝαπα να]ρο οοτταρίτας εἰῖ- 
πι, συρῶσι καὶ Ἐ αγκάλαις ἐμὴν ἔχισα Ἐ μη]έρα ὠγκάλαις ἐμὴν ἔχεσα. Ίμουυς εβ εχ Ειτὶρίά. ΙρΗίᾳ. Τατ. 
280. αυεπι ααουίηπε Ρ{α{. πιεπιοτανοτΙ{ Ύαυπαπα ποπ 4Ρρατεαί, Ίβουπαπα Ὠ]ο τεῖηαετε ἀεραίπιμβ. 

Β. 8. τερώτεσι] τεράσµασι Ἑ. Ἐ.. 
Β. ϱ. κριτόχεια] δὶε Β.Ε. Ὑπ]ρο, κριτόχεια. Οοττρεπάαπα, κριόχειρα. 

κ άλά  μῦ κὴ”' ολα μα”. αμ κα. -α-- ος 

Ο. 2. ἐπὶ----ἐπιοχεῖ] Ῥτία» α Β. Ε., {απιίαπι, Ῥτο γα]ραίο ἔτι, ου]9 Ίοσο Αἱά, Ἠαδεί εὖτι. Ῥοβετῖας ποπαπάσπι 
1Π απιγεῦ. 

Ώα ππ]Ἁῖ πΆπς οσυ]ος 1πβαπαπιαη{, νεβίους αἰγῖς 
Ἱπάνίαε, πιαπίῬιάαιε {αςεβ ΙΡΠΕΠΙ4Πε Ρετεηίερ : 

εί 
αν. Γρία ππαίτετη ἵπ π]π]ς Ἠαβεπθ ΠπεαΠ1, 

Ἠαςο εἰ Πα]ωίπιοάί πιω], Ἠίίαιε αίΓοςΙοΓΣ, εί 
Ἐπιρεάος]ίς πιοηίέτογαπα Ππιλα (αμα ἀετιάεπί 
Πα, δοση σετ; εγγαδωπάες υε[σὲ απιδίάµ», Ρύγ-- 
οἰπίς ὀγαςβε, ΗΙάΠΟ εαβίέε) ἀεπίαμε ε {οπιηῖϊ5 εί 
{ατοτίρας οπιηίς σεῃετῖς νΙ{α Ιπ{ο]εηέία «ο]]σεηίες: 
Δογη 11 117η αἱαηί εγγαγεν 17η πρπάαεἰη ε[[ο, 
π{Ρ{/ φιιοά ση εὔη/2εί; [εᾷ οπηπία υ/[α ελία υεγα ε[ῇε,. 
«{ εὔπροτα ας [07 αὖ αππδἰεπίε αἴγε υεπιεπίεν. 

Ομιά (ρπάεπα οογπα αιιςΕ Πετῖ πεφιειηΐ, ΏΟΠ ϱΓ6- 
ἁλπιας, {1 ΜΑ οτεάὶ ροβαπεῦ Ναπι 4μας πι]]ας 
ορίεκ αυί παἰταδίαπα βέλος, ααί {επιετατίς Ρίς- 
«ος αιιάθαί ΙΠ{εΓ {ε «ΟΠΙΡΟΠΕΓΕ {ογπιᾶς, υξ {ρεξχα- 
ομ]πα εατπα Ἱάϊοτωαπι γεάἁαέ, εα 1ρῇ {ετίο αὔἲ{-- 
πιαηίες ε[ε, ἴππο λμίεπι { ῥκεε πο [πΐ, αέλώ είτε 
4 [άε, εοη/αμέία, εἰ /1ιάμείο πε α ές ἀῑοεηίεδ, ΟΠΙ-- 
ηςς τε η ορ[ουτίέαίεπι οοπ]είμης, Ἰαάϊςίααε 
πποίως, ε{ αδτοπίδυς {ρίείοπες ἱπάμουπες { αυ]-- 
ἀεπι ο µα: Πο ασίπαις, (αειίπιας, α{αγραπαμ8.. . 
πιαπῖδις Ἠαῦειηις, εἰάεπι Ιπιαριπαίίοπί ας η 
ππίωπευς, ομί βιτίοίι Μχα, αὐίατάα, εἰ {οε]εαία 
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ἐκένοις φάσμασν. Ἡ 3 ἰσότης ἱὼ ὑποήγενται πᾶσι, αγ νενομισμΆνων 
ἀφίσηα μᾶλλον ἢ «φθοστίφησι τοῖς «φδαλόηοι τὸ οί. Ὃλεν ἴσμε 

θἐχ ὀλίγως τό φιλοσόφων ἥδιον ὢν }εμῥες το µηδεµίαν, Ἰ πάσας αλη- 

9εῖς εἶναι τὰς Φαντασίας, καὶ μᾶλλον ἂν οἷς οὐ «Φδατυγγάνεσι Ἀ]απισή- 
σωνία, ἀνδρώποις ὢ «φθάγμασι κ) λόγοις ἁπλῶς ἅπαση,  µίαν ὀκείνων 

5 ἀληθῆ καὶ ἠπαάεχεσαν εἶναι Φαντασίαν φειῶ ενᾶς, ἃς λυτ]ῶντες ἢ χορυ--. 

θαντιῶντες Ἡ χοιμώμἆμοι λαμθάνησν. Α τοίιω ἐπ μὺ ἀναιρν, ἐπ 
ο) ὡς οὐ ἔπν ἐπέχεν αθὶι αὐὴμ, εἰ μηδν ἄλλο, τύ γε Αλ] Φωνίαν 

ο. θύτίω λαδόναι αἴήαν Ἀποχρῶσαν ὑπονοίας «πρὸς τὸ “πράγματα, κο 

ὅτως ὑγιὲς Φὐδὲν, ἀσάφειαν δὲ καὶ ταροχἰὼ ἔχονᾶι πῶσων. Ταῖς μῇν 
γε «ἲθὶ κόσμων ἀπειρίαις, ὶ ἀτόμων φύσεως, καὶ ἀμεεῶν κ) παρεγκλίσων 
α[ομφοραῖς, εἰ καὶ παάίνυ πολλὴς α]οταροίτ]ησιν, ένεση ὅμως «Ὀθαμυθία, τὸ 
μηδὲν ἐγγὺς εἶναι, μᾶλλον δὲ ὅλως ἐπέκεωα τῆς αἰῶ ήσως οπωκίῶαι 
ὦδ ζηπεμθῥων ἔχασον ἡσ ὂν ὀφγαλμοῖς αὗτη καὶ ἀκοῖς καὶ χερον 

5 ἀπισία καὶ (εραχὴ καὶ ὤγνοια περὶ τὸ αἰῶ-ητὼ κ) τὰς Φαντιόίας, ἔἴτε 
αληλεῖς εἶσν, εἴτε Ψάωδεῖς, ίνα δδξαν οὗ σαλόύει; ποίαν δὲ σὐγ ἄνω 

κάτω ποιᾶ συγχατά)εσιν καὶ κράσν, Ἐλ 9 οὗ κεαπαλῶντες, Φὗδὲ Φαρ- 

᾿ μοκῶντες ἄνθρωποι κοὶ «δακόήιουτες, λλλαὰ γήφόντες χο] ὑγιανοντες κὸὶ 

Ώ. 7. οἷς οὐ] οὐ ἀε]επάνπα οππι Χγ]. οἱ Μεπ. 
Ε. 2. "Α τοίνυν----ἐπέχεω] Οοττιφεπάνπα ρπΐο, ᾿Α τοίνυν μή ἔγιν ὠνωιρεῖν, ἐπί Υ ὅμως ἐπέχεω, Ἰωοδυπα. νετιεπἆο εχ- 

ρου]. 
Ε, 4. καὶ οὕτως ----ἔχοντας] Οοπήρο, ὄντως----- ἔχοντα. 

να. «/ᾖἘαιο]ίας επῖπι «παπα 1ρΡῇ ροπιπέ, πιαρίς 
ἀετοραί Πάσπη 1 αμα; Ρίο οετεῖς Ἠαδεπευγ, 4αάπι 
εοπεί]ίας 15 ταζῖοπί ἵεα αάνετ[ς. Ίέλαιε πογίπιις 
ΡΙΗ]οίορΏοτιπι Ἠαιά ραιςος πια]]ε ος ΡΟΠείΕ, 
π]]υπα ε[ε νΙίαπα νεταπι, 4µαπι οιηηία εῇε νετα ; 

Ὅ απαρ]ίαιε ἀλβάεηίες οπιη]δας ἵπ αμος Ιποϊάαηε 
Ἠοπαίπίδης, τερις, ας {εγπιοηίθυς, «πι απυπα αέ 
γετωπι ρυίεηέ γΗαπα 4ε Ἠΐ, αμ ταδίοῇς, ὉοΓγ- 
Ῥαπίεο Άπτοτε εκαρί(αιῖ5, αυέ {οπιπίαμίδιας αςς- 
ἁμπί. Έπρο αὐα τεριάϊατε ποδίς ποη Πΐσεε, Ιἱοςε 
(2ππεηΏ ΙΠ πηεάϊο τεῄπαιετε ει αΠεπ[οπεπι 4ε 15 
οομίρετε: Ἠ]αίαιε οοπἰδεπάα αΠεη[οπῖς, {α πυ]- 
Ίαπα αἱίαπι, οετίε Ἠαηο {εαιετεπιαχ Ἰάοπεαπα ολι/- 
{ωπα, αυοά {ρηίαπι ἆε Ἡ ϊῃς ἵπίει ἀοέλος Ἡοπιίπες 
αϊ οπεπι απἰπιαἀγεγίίπιας, Ἡὲ πιετί(ο ἵπ Ἠαης 

Ῥετευτραίοπεπῃ. 

{α{ριοίοπεπα Ἱπεϊάαπιας πῖ] τεγεία {πῖ ἴη τεβι 
Ίπε[ε αιῖρρε Παδεηείδιας οἵππεπι οδίομΓιαίεπι ας 

ΊΝαπι ἴ]α αιἰάεπε /Η/4ΟΥ1ή 
αυας Ερίουγυς {γαάϊε {ηῇηΙ{αίες, αἰοΠΟΥΗΗ παίμγ, 
{παυἱοκοΥ ή οἱ ἀεε[[παίίοπιη ἄλυεγ/ίαίενν απαῃ- 
ααπι πιω]ίο ρετυραηέ, ρπιεῃ ἷά οοΠ/{ο]ατί πο 
Ροτείξ, αιοά ποπ {π Ρτοχίπιο εα {αηέ, {εἆ πΠπ]- 

: ααοάαιε Ηξοταπα ἆςε αμίρις ἁπραίαηί, Ίοηρε ε{ ἵπ 
αἱίεταπι ραΓίεπι α {επία τεπποίαπῃ. ἍΊ]]α νετο οἳ 
οσο γετίαης εέ ατες ππαηυίαιε Ιπογεάμ]ϊέας, 
εοπίωτραξίο, δὲ Ιρπογαῖο ἆε {επαδας εἰ νήις, 
υίταπῃ γετα Ώαςο απ {αἱ ππῖ, ΎΜαπι ποη Ιαβείας- 
ἴαηί ορἱηίοπεπι ὃ αυαπῃ πο {15 ἆεαιε {ετιηίέ αΠεη-- 
Ποπεπι εί Ἰιάϊοίαπα ὃ 8ἱ επῖπι πος εΓαρι]α οὐγι{ῖ, 
αυΐ πιεάἰςαπιεηίοσυπη Υἱ «ΟποιΗἩ εί ἀε]]ταηπίςς, {εά 
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γβάφοντες περὶ αληλείας κ) κφωόνων κ) κρχτηρίων, ὂν ποῖς ὀναργεσάτοις τ124 
ποΐ)εσι καὶ κωήµασι τῆς αἰῶήσως, ἢ τὸ ἀνύπαρκτον ἀληλὲς, ἢ ψεῖῦδος 
αἰνύπαρκτον ἡγωιώται τὸ ἀληλὲς, σόχ εἰ «ὖθι πάντων ἡσυχοίζασιν, λλ' -εί 

πσιν ὅλως συγκοτατί)ενται αἰνθρώποις αυμάίζειν ἀξιο' θὗδὲ ἄπισυν εἰ 
᾽μηδεμίαν κρίσν ἔχήσι περὶ τό Φαιομλῤων, 2λλ εἰ τὰς ὀνανήας ἔχει. 
Τᾶ 3ὸ ὀνανήα λέγεν δλλήλοις κοὶ αἰντπκείμλμα, τὸ μηδέτερον πένα, 
δλλὰ ἐπέχεν ποερὶ τἴν ἀνπκειμῥων, Πτ]ον ὤν πο ουμάσέεν' ὁ 3ὸ μὴ 
πείς, µήτε Ὀρνάμβρμος, δλλὰ ἠσυγαίζων, καὶ τὰ πέλενπ πὼ δόξαν ἡτ]ον 

μάχεται τὰ δεναμόμε, καὶ τῷ δρνεμῥῳ τὸ πλέντο. Εἰ δὲ σερὶ τότων Ἱ 
Διωατόν ὅὸιν ἐπέχφ, θδδὲ -οεοὶ τό ἄλλων ἀδμύατον, κατά γε ὑμᾶς, Ἡ | 
αἰῶησι αἰῷήσεως, κά Φανπισίαν Φαντασίας οὐσ ὁποιῶ Ἀ]αφέεειν | 
ἡγεμδνες. | | 

κ». Οὐ μῦθος ὦω θὗδὲ 9ήρα µειρακίων λαμύρων καὶ «Έοπ | 
ὁ σι τῆς ἐποχῆς λόγος ὅλὶν, ὡς οἴεται Κολώτης, »λλὰ ἕξις ανθιῶν καὶ 
α]οτσις Φυλάτ]ησα τὸ αδιάήωτον, κοὶ μὴ «οεοσπεμνη ζαῖς Ἀ]αδεολη- | 
μὖῥαις ὅτω καὶ δυξωτόσωις αἰῶήσεσι τὼ κρίσν, μηδὲ σιυεξαπατωμδύη [ 
τήτοις οἳ τὸ Φαμόμλμα Ἱ ἀδήλων σίσν ἔχειν Φάσκεσν, ἁπιίαν τοσαύ- | 
τω κοὴ ἀσάφειαν ὂν τοῖς φανομῥοις ὁρῶντε. ᾽Αλλὼ μῦφθοο μὴ ὕδι 

Α..2. καὶ ἀνύπαρντον----αυμάζειν ἄξιον] Ἠῖς Ἱπίετ]εξία πιεάῖα, ατια: αὉ οπιπῖΌα» αΌ[απί ΗἨδτῖς, τε ἑαἵπιας εκ Β. ᾿ 
Υι]ρο Ἱερίίας, καὶ ἀνύπαρκτον τίδενται, 9αυμάζειν ἄξιον. Ε.. α γυ]σαία Ἱεξίοηε ἴπ Ἀος ππο αδῖξ, αποά Ῥτο 
τίθενται ἨαὈοί ἡγοῦνταν τὸ αληθές. Οείεταπα ἵη τεβϊταία {οτἱρίατα ππα]ῖπι αθε[ε ἀνθρώποις. 

Α. 5. εἶ τὰς Ἐναντίας] Ἐοτῖς, εἴ μὴ τὰς ἑναντίας. 

Ἑ. 6. αροσιεμένη] Περεπάτπῃ, αροεμένη. 
Β. 8. οἳ τὰ φαινόμενα] Ἐοτίε, οἳ τὰ μὴ Φαινόμενα. 

πιαηίϊ πιίπας Έµαπι πΠεραης, εί περαητί πηῖηας 
αµαπι αἰεης αἀνετίαέιτ. Ίαπι ᾳ ἆε Πὶ ροτεβ 
οΠεηίο τεεϊποτί, 4ε α]ιῖς ἴεπι τεπετί ροΐετῖε, 4ε 
γεβτα αα]άεπι {επίεπεία, αἱ {η/η [είν εἰ οἱ 
οἡ/0 πεάίφμαηι ῥγα/ζαγε ἀῑςϊεῖς. 

ΧΧΙΧ. Ἀοπ ειρο Γαῤμ]α ε[, αμ ῥεμαπέέη 

{οὐτίῖ, {απῖ, εὲ αιιί {ογίσαηί ἆε νετίίαίε, πογπιΐαμε 
εἲ Ἱάϊεῖο γετῖταεϊς, ἵπ ενιἀεπειβαπαϊς {εηίααπι αί- 
ἓ ἰορίνον αἴαιε πιοβίδρι5, αυ{ 1ά αιοά ποη εχίτας 
γεταπῃ, αμέ ααοά νεταπι εβ, {αίαπι εἲ ποῦ εχ- 
Ώρης ατρἰίταηίατ, Ίαπι ΠΟΠ πηἰταπάυπα { αἱ ο- 
πι]πες ἆε οπιπίδιις γῇᾳς αΠεπΠοπεπι «οπίδεπές; ἱ]- 
Ἱπά ροτίας παἰγαπάαπι { αι οπιπίπο ααϊθιήάαπι 
νι αΠεπίίαπεασ; πεφιε Ἱποτεάϊδί]ε, ααοά πι]- 
Ίμπι, (εἆ αιοά «οπίγαγία ἵπνίοεπῃ ἆε 1ῖς αμα; αρρᾶ- 
τεπί {ετυηῖ Ἰμάϊεία, ἸΜίπις αιάρρε παῖταπα ε{ξ, ΙΠ 
πευίΓαπῃ αΠφιος ρατίεπι ρτοπιηείατε, [6οά γεείπετε 
2Πεπ/οπεπι ἵπ 1 απ {αηί οοπίταΓία, 4µαπα εῃε 
αυὐἱ ρυρηαητία {εσιπα ρτοπιηεϊεπε, Ομἱ επίπι Πθ- 
ουε αἰῖ πεαιε περαῖ, {εἆ «ολῖδεί {είε, ἵ5 εἰ α{1{- 

2ϱἱ {οπεγαγΙΟΥΗΥΙ εαβέο σάσ]ε[οπέίση ἄε εοθἰδεπαα 
α[[επ[βοπε ἀοέγίπαν ια ρυϊταῖ (Οο]οῖες; {εά Ἰαυίεις 
ΥΙΤΟΓΗΠΙ, εἰ αβεάλΙο οι/εοάίιεῃς αὖ εττοτε, πεαµε 
Ρειπιίέτεης Ἱία {α/ρεδείς εε ἱποοπ/ζαπίδυς {επβδις 
ᾖαάϊοίμπα : πεφιε ἀεοῖρὶ Ππεη ππα μπα Ἠΐ5, αί 
τερις οὑ/ουτίς ᾗς αι ποη αρρατεηί, Πάεπι αἴαηῖ 
Παδεηπάα[η, εαπα 1η οὐ[ουσῖς 15 ας; αρρατεΏί, ἴαη-- 
έμπι νἰάεαηε ἹπεΠε Ἱπβγπιταϊ ας ἴεπεῦταζυπ. - 
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ο ἡ ἀπειρία καὶ τὸ ἐδωλα, «πθοπέτειαν δὲ καὶ λαμυρίαν ἐμποιᾶ νέοις 

ὁ «δὶ Πυθοχλέες ἔπω γεγωότος ὀκτωχαίδεχα, ἔτη Ὑράθων, - σὔχ ι 
« φύσιν ὂν ὅλη τῇ Ἑλλάδι ἀμείνω, κὶ τερατικῶς αὐτὸν εὖ ἀπαγγέλλήν, 
« χο παίογει αὖ τὸ τό γωναικῶν ὄὐχόμλρος “ἀνεμέσητα Ἔ) πώτα ὃ 

ὅ ἀνεπίφφυνα τῆς πρ οολῆς τὸ νεανίσµα. Σοφισω) δὲ εἰσι κ) αλωαζόνες 
οἱ «οξὺς ἄνδιας ἐλλοάμες ὕτως ἀσελοῶς καὶ ὡὑωηφάνως γρόφοντες. 
Καΐτοι Πλάτων ρ ̓Αρασυτέλης κ Θεύφραίσος κ) Δημόκβατος αἰντφρήχασι 

τοῖς «εὺ αὐτὴν βολίον ὃ ποιαὐτίω ὀπιγραφίὼ ἔχον ὁμοῦ «οεὺς ἅπανα, 

Θὐδεὶς ἄλλος οξενεγκᾶν ἐτόλμησι. 

Ὁ. λ. Ὅλη, ὥσσε οἱ «δι το ηεον πλημμελήσωτες, «ξαγοεόύων ταὰ 

ἑαυτὸ Χοφχὸ, τελόυτῶντος Ίδη τὸ [ἱολί Φιν, “ ὅτ τὸν βίο, οἱ νόµες 
ὅ αἱ τάξαντες καὶ νόμιμα, κ) τὸ [βασιλόύεῶς τὼς πόλεις καὶ ἄρχεῶα) 
« χφταςήσωτες, εἰς πολλὼ ἀσφάλειαν κ) ἠσυχίαν Έ)εντο, (ὁ «Θορύρων 

6 οπήλλαξαν' εἰ δέ τις ζωῦτα ἀναιρήσά, ηθίων [βίου βιωσυµεδα,, καὶ ὁ 

« σθστυχὼν τὸν ὀντυγγαάνοα μονονᾶ χατέδεται Ττο }ὸ ὁ Κολώτης 
αὐταῖς λέξεσιν ὀκπεφώνηκεν, οὐ διχαίως, Φόδὲ ὠληλὼς. Αν 9 ἀνελών 
πο τὰς νόµες, τὸ Παρμδρίδω καὶ Σωκράτες κ) Ἡρακλέτε ὃ Πλάτωνος 

Ε Ἀπολίπη δόγματα, πολλΏ δεήσομην Ῥλλήλες χοτεῶίεν, καὶ Φηρίων [βίον 
ἕῑν' Φοθησόμεὂοι }ὸ τὸ αἰφρὸ, ο πμήσυμηρ ὦλὶ ᾧ χολὼ δικοιοσιύἰω, 

Ο. 2. αὐτὸ----αὖ τὸ] Ῥεῖι» εβ εκ Β. Ε. ροβειίι9 α Μεχ. Ὑπ]ρο, αὐτῦ---αὐτό. 
Οἱ ο ὠὐλὶς ἄλλις] Ίνα Αἱά. Ῥαί, Ἁγί. Με; Οεἰετί οἳ νυ]ρο, αὐδεὶς ἄλλως, 
Ὦ. 1. αερὶ τὸ Φεῖον] «σερ αλά]ίαπι εκ Ἑ. 

' 

Ἐπίπιγετο {αῦυ]α εί, ἱηβηίίας Ἐρίουτεοτιπι οί 
{πασίπες, [επιετ]ίαίοπι εἲ ρειυ]απείαπα 1πάϊξ αἆο]εί- 
οεπίδις 5, ααἱ ἆε Βγιλοε]ε ποπάιπι 4Ώπος Πᾷίο 
ἀμοάενΙρ]ηςί (οπδῖς, λί ε[[ε ὑπάοίεη {η ἐοία (γαεῖα 
ΤΠΕΙΟΥΕΥΙ, ας ῥγοάίριοίε δεπε {ήτα γοίίαγον εἰ 211ε-- 
ῥγία ρα: μί ᾖας εχ[βεγαπέία αάοίε[εεμές ῥοπα 
Λγοβτία [πέ εἰ αὐ ἠπυιαία αε ΛΕΠΙΕ( ἑµία «ΟΠΙΡΙΕ- 
«4Π6. ΜορμΙξα: νετο {απε, εἰ ατγοσαηίες, αἱ αᾱ- 
γετίις ]αιιάαιος ντος ἴαπι Ἰα[είνε εἰ {άρειοε {οτῖ- 
Ῥωπιτ. ῥαπε Ῥ]ατο, Αγήζοτε]ε, ΄ΤΠεορῃταβας, 
Ἠεπιοετῖτυς, εοπίτα εος αἱ απῖε Τρίο {πετε {οτῖρ- 
{ετυπε: Πθτυπι αμἴεπι {ἱ1 Ιπ{οΓίρείοπε, Ο711ες ϱὐ 
μπα {ηῤμσπαγί, ΠΕΠΙΟ αἰῖας ρταίετ (οἱοίααι εί 
βυ{α5 εἀετα. 

νοι,. Υ. εκ 

ΧΧΧ. Ὁπάε βξαπι ε{, πε, Ποιέ ααἱ ΠΙΠεΠ 
αφιιοά οβεπάεταπε, Τρία {παπα Ρτοάεμς Βαρίειαπη 

"1η Ώας γετδα [οτίρίετίε Πιο βπεπα Ίσα Ηστίτ «ο 
υέα η φμἱ Ίεσετ εοπεβο/εγµηέ, αίφιε μγα, µίέφιε 
γερεγεπέγ Ίγδεν εἰ ἐπιρεγίο Παρ {//γ ΓΗ βάγεγεπΙ 
{211 ογ πέν {1 {π ἐγαπφιί]]ο αώπποάπα πος αξ Γίο 
οοᾖδεσυεγεέν ἠπμιέ{δειίφμε ἠδεγαυεγωπέ: ία { 
φΦιμῖς αὐοίεγείν Γεγαγμι ῥΟΥΥο υἱέαηι υἱέδΗγί ε[]επε., 
εἱ φ{[ζιις οὑυίήα ΦΕΊΗΦΗΕ {α{ήΙ πο ἄευογα 5. 
ἨΗας πεαιε Ἰμξε, πεφµε νετε ἀἰομπέμτ. απι { 
αἱ, Ἱεσίοις {αῦ]αεῖς, Ρατιπεπ]άεα, Ρουγαίϊσα, Ρ]1-- 
(οπίσα, Ἠετας]ίτεα τε]παιαί ποὺῖς ἀεετεία, Ίοησα 
Ρτοίεᾶχο αδετίξ τε» ποίῖτα α Ῥε]]αίπα νΙία ο πιιι- 
ταῖς ἀενοτατιοπίθις. Μείπεπιας επῖπι ἑωτρία, οἳ 
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Οεὰς, ἄρχονᾶ, αγαθοὺς καὶ δαίμονας, ἔχειν τὸ βία φύλακας ἠθούμῆροι, 
καὶ τὸν ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γἱῷ χρυσὸν Ἀρετῆς ἀντάξιο μὴ πλέμλροι, κοὶ 
ποιοκῶτες ἑκεσίως Ἀ]ο τὸν λόγω, ᾗ Φησι Ἐενοκράτης, ἃ νιῶ ἄχωτες, 
α]ο τὸν νόµο. Πότε ὦω ἔσαι 9ηβιώδης κὶ ἄγθιου κ) ὤμικτος ἡμῖν ὁ 
βίος: Ὅπω ἀναφεὼσ μζῤ οἱ νόµο; μθῥωσι δὲ οἱ «φεὸὺο ἡδονιὼ «ὖδα- 

χολοιῶτες λόγο «φζόνοια ὃ }εῶν μὴ νοµίζηζ) σοφὺς δὲ ἠφῶν) τὰς τῷ 
χαλώῴ «ωθθσπύονᾷ,, ἂν ἡδυνὴ μὴ «φεοσῇ χλάάζωσι Ὦ ὔτα καὶ γελώσν, 

Ἔσι δίκης ὀφθ αλμὸς, ὃς τῷ πάν» ὁρω” 
Ἆ 

Χθ | 
Πέλας φὸ ἑσὼς ὁ 3εὸς ἐγγύφεν [βλέπει 

κοὶ, “ Ὁ μὴῤ δεὺς, ὥασερ δι καὶ ὁ παλαὼς λόγος Ἀρχίώ τε κὶ µέσα 
6 ὁ τελώτὶὼ ἔχων τῇ παντὸς, ὀὐλεία πξαίνει κν «φύσιν «φἘπορόυόμλυος 
«τὸ οἱ ἔπεται ὄἴκη 1ἴς Ὑπολειπομηῥων τιμωρὸς τᾶ Φεία νόμε. Οἱ 
πώτων χο ζοιφρονοιῶτες ὡς µύδων, ὢ «ἲθὶ γασέρῳ πγα ον ἠγούμβροι, καὶ 
τὴς ἄλλης πόρους δὲ ὧν ἡδονὴ «Ὀζαγέεται νόµου δέονται καὶ «φόθε καὶ 
πληγῆς, καὶ βασιλέως πνὸς  ἄρχωτος ὂν χει τὼ δἰκίω ἔχωτος, ἵνα. 
μὴ τὸς πλησίον χοτεῶίωσιν Ιδὸ λαιμαργίας αλεοτητ 9ρασιωομλύης. 

Καὶ 3 ὁ Ἡρ Φηρίων βίος τοβτός ὕδη, ὅπ τῆς ἡδῆς Φδδὸν οβραται 
χόλλιον, 6ὅδὲ δἰκίω }εῶν οἴδεν Φὐδὲ σέοεται τῆς ρετῖς τὸ κάλλος, ὃλλ- 

Ε. 7. ὠναιριθῶσι] Τια Χγ]. Μεν. Ψπ]ρο, αἱριδῶσι, 
Α. 3. σόρως] δῖς Β. Ε. ἘάῑΙΙ ΟΠΊΠΘΒ, «σόνυς, 
Α. 6. οὐδὲν] Αἀάάῑίαπι εχ Β. Ε.. Βαΐ. ΧΥ!. Γεοπῖς, Βεποίτ. Τ. Β. 

Ἠοπείή ρταεία γεπεταδίπαατ ᾖήΕείαπι, ΏεοῬ; Ῥο- 
πο πιασιβταίι5, ρεπίο»; Υἴτα ποβίτα ομίοἆες πο 
Ἠαῦετε {επείεηίε», ἔωπι ΟπΙΠπε αατυπα αιοά {αργα΄ 
Ἱπίτααυε ἔετγλπι εβ ρτείυπα νἱταΠς Ώοῦ «θααατε 
οεηόεηίες, {αεϊεηίείαε α]ίτο πιοπίζα Γαοπῖ5, τί 
αι Χεποεταίες, αὖαπ ημης Ππν]ί πιεί Ἱεσαπῃ {- 
εἶπιμ. Ώιαπάο εἴΡο γίία ποβτα ετῖε Ῥε]]αίηα, 
{ετα, Ἱπ{οςιαθ!]15 } Όωπι, [αρ]αεῖς ας, πιληεδίε α 
νο]υριαίες εχΠοτίαης ἀοδτίπα, Εγουιάεπέία 12ευ- 
η περαδίζην, [αβίεπίες ῥµίαδωπέγ φμί {π βοπε[- 
{η ε[ριιεπί, εμέ 0η αάβαγεαί υο]μβίας: οἶπι τ]- 
ἀεουπτιγ ΗΕιοες εἰ {αρ/αηπαδυπέας, 

Εβ οσσἷας οπηπ]α ΟΕΙΠΕΠΘ Ταβ1{1οε ἴαππεη : 

εί; 

Βίαπς ἵπ ρτορίπατο οοπιπαίπας νιάεί Ώει», 

εί, εις φίάεη, αἱ εἰ απφµέμς ἐγααίπι εἴ, 
ΛγΙπεΙῥίΗήΗ, παρά εήτ, ΓπεΙΦε {οπές ΟΗΕ ΓΕΥΙΜΤΗν 
γεξῖαηα {ΕπεάΙΙ εοπ/εέ /[εευπάι παίπγαπι {Περάεμ». 
Εωπε [εφέ ήτα, υὐπάεκ εογιὔη φΗἱ α αῑυίπα 
4ε[ο{[επὲ ᾖεσε. ας επίπι αυ ἔαπαυαπι {βδυ]ας 
εοηίεπιπιηέ, οί οἶτσα γεηίτεπι {ε]ιοϊεαεῖ Ίοσυπα {α- 
ταμπε τεΠαι]ίααε νο]αρεαίί Ἱπάμσεπάας πιεαεῖους, 
5 Ἱερε ορις εἰ, πιείω, νετόετε, ας Τερε νε] ρτίῃ-- 
εἴρε Ία5 Ιπ ππαπῖδυς Ἠορεηίε, πε ρτοχίππωπα αυ{{- 
αὐςε 4µεπιαήε ἀεγοτεί ρια συ]α {μάϊο ἱπιρίείαίε 
εΏεταίο. Τα]ϊ ᾳαἱρρε Ὀταίοταπα εί να, ας 
πΙΒΙ] νο]αρίατε ρυ]οἨγῖας πογυπέ, πεαιε Ἰ]Εἰείαπι 
Ώεοτυτη ασποίουπέ, πηεσαε ρμ]εμγμάίπεπα ν]τυς 
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εἰ τι Ῥαῤῥαλέον αὐτοῖς ἢ πανβροον Ἡ Φρασήειον ὂν Φύσως ἔνεσι, τότῳ 
«εὸς ἡδονὺ σαρχὸς κ) Ἀποπλήεωσι ὀρέξεως χεῆτα χα)απε οἴεται δε 

Ἡ ὁ σοφὸς Μητρόδωρος, λέγων, - τὰ χολὼ παντα (ὁ σοφὰ κ «εα]ὼ τῆς 
 ψυχῆς οξάυρήμαπα τῆς κἩ) σέρχα ἡδονῆς ἕνεχα, καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς 
ὁ ἡπτὲρ ζωύτης σιωεσάναι, καὶ πᾶν 5) κενὸν έργω ὃ μὴ εἰς τᾶτο χότα- 

τείνει Τώτος τος Ἀ]6λογισμοῖς ὢ Φιλοσφήμασν δ)έντων νόμων, 

ὄνυχες λύκων ὀφδέησι « ὀδύντες λεόντων, ὶ }αβέρες βοῶν, καὶ τράχηλοι 
Χχομήλων καὶ ζῦτα τὸ πώθη καὶ τὸ δόγματα λόφων καὶ γραμμάτων 

Ἀπορία τὸ «ηρία βρυχήµασι καὶ χρεμετισμοῖς καὶ " καὶ πάσα Φωνὴ 
γασρός ὕδιν αὐτοῖς ὶ σωρχὸς ἡδονὼ ασπαζομδ]η κο σαίνάσω πωρῶσων ἢ 

ο µέλλασαν, εἰ μή τι Φφύσὰ Φιλόφωνόν ὅδι κὶ κωήλον. 
Φον 2/ 2 Ἆ : 2 ου λ / Ἂ λα. Οὐδὲς ὦω έπαινο ἄξιος ἂν Ἄῥοιτο τό οτι ζῦτα τὼ πάθη τὰ 

λι ϕ / λ / λ 9 ολ Ν / / 
9ηριώδη νόμές }εμῥων, καὶ πολιτείας καὶ ρηὼς, καὶ νόμων λ]ταξη. 
᾿ |) 2 « κν /. Ν ν. 2/ » 

Άλλα ἠνες εἰῶν οἱ ζεῦτα συγχέοτες, ὶ χφταλύοντες, αὶ ἀρδίω ἀναι- 
ω ” « / ” / ε. Ν ΝΔ ϊ { ε 

θοιώτες; Οὐχ οἱ πολιτείας ἀφισουτες αὐτὲς κ τὰς πλησιαζονας, 8χ 
ς ω 2 / / Φ. ή 7 ο” / « / 

οἱ τὸν τῆς ἀταροξίας σέφανον ασύμθλητον Ε) ταῖς µεγάλαις ἡγεμονίαις 
3 « ἡ ς / 2 / λέγοντες: Οὐχ. οἱ τὸ βασιλόύεν ἁμαρήαν ὃ αἱάπίωσιω Ἀποφαίνοτες: 

λ 2 ”ν / / / .ν ο» »/ Ν ”, 

καί γράφοντες αὐταῖς λέξεσω, - ὅτπ λέγεω δὲ πῶς ἆρλεο τὸ τῆς 

Α.ο. καναπερ οἵεται δεῖ, ὁ] 8ὶς Β. Ε. γι]ρο, Δι: Α]ά. δεῖν ὃ. ' : : 
Ῥ. 7. καὶ Ἐ καὶ σᾶσα] Ἐαάετη {ετε οοπ]εέχυτα Ἠϊαίαπα εκρ]επί ἈάεΣ. εἰ Εεϊῆς, Ἡ]ε µυκήµασι διδάσκει Ἠἷο µυκή- 

ο. µασι δηλοῖ: αἰεταίταπη {α1ἶ9 αι, πες αιαά αααετεπάωπα. 
6. 4. καὶ καταλύοντες] Αἀάῑίαπι εχ Β. Ε.. 
Ὁ. 5. Οὐχ. οἱ Φολιτείας----σλησιάζοντας] Αάάπατη ες Ε. 
6. 6. οἱ τὸν τῆς] τὸν αΠαπαίαπα εκ Β. Ε. 
Π;, 8, σῶς ἄριγα] 1 εσεπάνπη οππι ἨΤεζ. σῶς τις άριγα. 

γεπεταπίατ; {εὰ { αυἷά 1 α πλειτα σα]άῑλεῖς, .ρείπιαπε, οπιπί(ᾳαο εογαήπ Υοχ γεπίτὶ νο]αρέαίίαις 
2υάαεία, νἱτίωπα Ιπείξ, εο αἆ ςατπὶς νο]υρίαίεπα εἲ 
{Η15[αεἰεπάυπα «οπευρἰ{οεπεία πέαπεατ: Ρτουεί {4- 
εἰεπάωπι {αιῖτ {πριεης ἸΜειτοάοτις, ααῖ ἀῑσας, 
"Ομπία ῥµ/εῦγα, [αβίεπέία, εἰ [αζήἱ1ἱα απ ἐπυεπία 
Λγοβίεγ υοἰμβίαίετα εαγπὲς [εί με εο ῥεγεπεπέες ε[]ε 
εοη/ζέμία: εί ΟΠΙΠΕ οβΗς Γπαπε ε[]ε, φιιοά πο εραηη 
επάαί. ὉὈδί Πὶς ταβοςϊπαιοπίδις, ας ΡΗΙ]οίορΏία 
ΟΙ {αβ]αίας Πιετίηε Ἱερες. (αηίυπι µηφιες Ἱεοπιπι 
αἆ νῖτπι {ετίπαπα, εἰ ἀεητες Ἱαροτιπί, Ῥουπη γεῃ- 
ττες, εί «οἶ]ᾳ «απιεἰογαπῃ ἀείαπε. Αίαιε Ἠος αι- 
ἀεπι αηϊπηϊ {εηῄις, Ώρες ἀεετεία, Ὀτγμία οὗ {εγπιοηίς 
εἲ Πτεγατωπα Ἱπορίαπα πιρίεῖθις Βἰππϊοδυίαυε εχ- 

{ετνίε, αααπ νε] ρταίεπίεπι γεἰ ΕαέάΓαπι αππρ]ες- 
έαπέατ ει αἀμ]απεας; ΠΙπ { αιοά αηϊπιαὶ παίατα 
]ασοτίς Εάϊοίαπα ε[ξ αατ σαττυ]απῃ. 
ΧΧΧΙ. Οπιπί ἴέαιε Ἰαμάε πια]οτες {απέ, ααἱ 

αάνετίις {ετίπας ία ουρίάίτα:ᾳς, Ίεσαπι, τεῖρυῦ- 
σα: πιασι{εαζαμπιααε οοπ{ΕΙζαίοπες Ίπγεπεγαπέ. 
Ου] νετο Πιπε ααἱ πσο εοπζαπἀυπέ, Γαπάϊαίαιε 
τοἶ]απεξ Άοσπε Βὶ, ααϊ εε {6 Ιρῇ εἰ ἀῑ[οιρα]ος α 
τερυρ]ίσα ϱετεπάλ Ἀνετίωηί ἓ ποππε Π αἱ εὀγοπαηι 
σαεμ[ίαές Ρεγέμγδαίσπηι ῥο{ογεΗ Ίπασπες 1πβργΙής 
αἴπηε ὃ αι γεσπιώη ζεΓέΓεν ῥεεεαξώη ε[[ε εἰ ΕΥΥΟΥΕΠΑ 
Ρτοπιπεῖληΐ, {οπραπίαιε Ἠὶς γετρῖς: {ΐοε αζερη- 
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ἅ Φύσως τέλος σιωτηρίσἡ, α πῶς πο ἑκὼν ἄναι μὴ «οξύσέσιν οξ δρχῆς 
ἕ πι τὰς αν πληγών Ὀλρχοίς” καὶ ἔπ αῦτι «πεὸς ὀκείοις, - Οὐδὲν 

« ὅω πι δὲ τὼς Ἑλλίωας σώζει, θὔδὲ οὐ σοφία οεφάνα παρ αὐτύ 5 
ἕ τυγλάνεῳ, δλ ἐῶίεν καὶ ονευ, ὦ Τιμόκροτες, αθλαθῶς τῇ σαρκὶ 

 κεχαρκσυένω. Αλλὰ μἱὼ Ἡς γε καὶ Κολώτης ἐπαινᾶ λα τάξεως 
τό νόμων, «ορῶτόν ὕδιν ἡ «ξι γεῶν δόξα, ὢ µεγικον, ἡ ) Λυκοῦργος 
Λακεδαιμονίας, καὶ Νομᾶς Ῥωμαίας, καὶ Ίων ὁ παλαὺς ᾿Αθίωαίας, καὶ 
Δώκαλίων Ἑλλίωας ὁμοῦ τι ποὐίας χα ωσίωσαν, δὐγαῖς χο ὄρχοις, κο 

μωντόύµασι ᾷ Φήμαις, ἐμπαλεῖς απεὺς τὰ ἠεα ὃὶ ἐλπίδων ἅμα, καὶ 

Φόξων χοτασήσαντεςο. Έδροις ο) ἂν ο χιὼν κ) πόλεις ἀτειχίες, ἀγροιμ.- 
μάτας, αθασιλόώτης, αἀοΐκες, ἀχρημάτες, νομµίσµατίθ’ μὴ δεοµλύας, κ 

ἀπείρους Ἱεάτεων κ) γωμνασίων' ἀνιέρου Ὁ πόλεως κὶ ἀλία, μὴ χρωμδρης 
Φὐχαῖς, μηδὲ ὄρκοι, μηδὲ µωτείαις, μηδὲ Φυσίαι ἐπ ἀγοιοῖ, μηδὲ 
Ἀποτροπαῖς χοχῶν, Θὐδείς ὕοιν θὔδὲ ἔσαι γεγοὼς γεατής λλὰ πόλις 

ἄν µοι δυκεῖ μᾶλλον ἐδαφας χωθλς, Ἡ πολιτεία τῆς «ὖθι }εῶν δόξης 
αναιρε)είσης παντάπωσι, σύσοισαν λαθξν, ἢ λαθήσα τηεῖσωι. Τθτο μβῥτοι ς 

τὸ σιωεκτικὸν ἁπάση κοινωνίας κο νοµοείας ἔρεσμα καὶ βά9ρον οὐ 
χώχλῳ «ὐεήόντες, Φὐδὲ κρύφα καὶ δὶ αἰνιγμάπων, δλλὰὼ πὶὼ «φβόπυ τν 

/ ν / 2 2 / ο ελ 
χυρκωτάτων δοζῶν «φθοσλαοόντες, 6ὐ9ὺς ανατεεπεσω. Ἐι ὠασερ Όφο ͵ 

Γ. 6. ὁμοῦ τι] Βίο Β, Ὑπ]σο, ὁμοῦ τον. 
Ἐ.. 7. τὸ συνεκτικὀν] Αἀάάῑάϊ τὸ εχ Β. Ε.. 
Ε., 8. κύκλῳ] δις Β. Ε.. Χγ]. Ὑ]ρο, κύκλο». 

Ε. 8. τὴν σρώτην---- ωροσλαβόντες] Περεπάιπι, τῇ ᾳρώτη”---- αρολαβόντες. 

4η ε{ζ, Φιιο φις Ππδάο φιιά”ι οβίίπε παίµγ πει 
εοπ[εγυεί; εἰ φιιο ῥαξῖο [ῥομίε [μα Ἴα” αὖ ἐπίδίο εα- 
υεαέ [0{ α [ωοβίεπάο π ΗΕ ΕάΙπεη ἐπιρεγίο 
Οµἵη ος χο α 1]]ος {οεϊθιε; Λίο ἐίαφιε πεεε[]ε 
βογγο ϱβ σγαεος {εγναγε, αμί εΟΥΟΠάΙΙ αὖ {1 οὗ [α- 
Λήεπέίαπι γερογέαγε: [εά εεπάκηι / εἰ δίδεπά, 
Ο Τ{πουγαίες, φιαπέήι εαΥΠ{ ϱγαίαηι ϱί ἠΗπΟΧΙΗΗ 
ϱ/. Αταιῖ ἵπ Ίεσαπι οοπ{ΕεωΠοπε, ααπῃ Οο]οῖες 
Ἰαυάας, ρτίπιμπι εἴὲ εἰ πιαχίπαπη αε Τιῖς ορίηίο. 
Ομαπιοῦτεπη εί Τ,γουτριις 1,αοεἀσπιοπίος, ε{ ΊΝι- 
πια Ἐοπππος, οί Ίου απηείαυµς Ατλεπίεηίες, εί 
Τεικα]ῖοη (ῴταςος ἔετε υπὶγετίος, Ὠϊ ο«οΏ{ΕΟΓΑ- 
νετυπῖ, νοςς, {πεγαππεηεῖς, γαςίης, οπαϊπ]δι{- 
αυε, εος οὗ {ρεπι ας πιείυπα Ὀ ής ἀεάϊτος, οὑποχί- 

οίααε τεάἀθηπίε. Ἐέ { ἕεττας οΡεαδ, Ιπγεπῖτε 
Ρο[15 υτοος πιυγῖ5, Ητετῖς, τερῖθις, ἀοπήδας, ορ]- 
δας, παπι]Ππαίε «λτεηίε5, σΥπιπαΠοταπα εἰ ἴπεα- 
ἔγοταπα πείοῖας: ιτδεπι Τεπρ]ς ὮΏΗΐαιε «ΆΓΕΠ-- 
τοπ], αυα; ρτεσίδις, ]αγε]αταπάο, ογαζα]ο Πο υέα- 
{ασ πο Βοπογαπῃ ολι{]α {αοτ]Πςεῖ, ΠΟΠ ππα]α {[αεγί5 
ανετίετε Πἰἴαταγ, Π6ίπο απαυαπα γἱάΐε. δεὰ {αεἰΠας 
ατδεπι «οπάϊ Ππε {οἱο ΡροΠε ριΐο, αμάπι, ορἰπίοπε 
4ε Ὠ]ϊς ρεπίεις {αδ]αία, οἰν]εαίεπα «οΐτε αιῖ «οἩ-- 
Ώατε. «είετωπα 1ἆ ααοά οπηπεπι οοπείπεῖ {ος]εῖα- 
(επι, οπιπίαπα Ιεσιμη Εαπάαπιεπέαπι εἴε, ΠΠ πο 
Ρεί αππθασες αυ: οίουγε εξ ρετρίεχα ταίοπε, {εὰ 
ῥραΐαπι ΓαὈνετταπε ρτίπια [παταπα. πιαχίπιε γαίατυπα 
{εμτεπίία ρτο]αία. Ὠεϊπάε αααα ἀῑνίπα ν]πάιέτα 
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πομῇς ἐλαιυόμῆμοι, δειὰὼ ποιῖν ὁμολογᾶσι, συγχέοες τὰ νόμιμα. καὶ τὰς 
α[οτάξεις τἵό νόμων οἰναιροιῦτες, ἵνα μηδὲ συγνώµης τπύχωσ.. Τὸ μθὺ 
9 ἁμαρτώνειν «θὶ δύξαν, εἰ « μὴ σοφῶν, ὅμως οἰνθρώπιόν ὅοι τὸ δὲ 
ἐγχαλὲν ἑτέροις ἆπερ αὐτοὶ «ράτ]ωσ, πῶς ἂν πε εἴποι Φειδόμημος αἶό 
ο]ξίων ὀνομάτων: | 

Ι126 λρ. Εἰ ὴὸ σθὺς ᾿Ανήδωρον Ἡ Ῥίωνα τὸν σοφισίὼ γροφων ἐμνήῶη 

νόμων ὁ πολιτείας, καὶ α]α τάξεως, 6όχ ὤν τις εἶπεν αυτα, 

ὧν Μένε, ὦ ταλαίπωρε, ἀὠτρέμας σσῖς ἐν δεµνίοις, 

«Φξιθέλλων τὸ σαρχίδιον' ἐμοὶ δὲ «Ἡδὶ τώτων οἰκονομικῶς χοὶ πολιτικῶς 
βέθιωχότες ἐγκαλείτωσαν: εἰσὶ  ἅτοι πάντες οἷς Κολώτης λελοιδόρηχεν. 

ὋὩὪν Δημόκριτος μΏὺ παρανᾶ, - Ιώ τε πολεμικὶὼ τεχνλυ µεγσίω 
« Έσαν ὀκδιδασκεῶ ο, τὰς πένες διώκευ ἀφ ὧν τὸ μεγάλα ὶ λαµ- 
«πρὸ γάονται τοῖς ἀνθρώποίς ἸΠαρμδυίδις δὲ πὰὸ ἑαυτᾶ πατρίδα, 
Φιεχόσυησε νόμοις Σεείσοις, ὧφε τὰς δρλὰς χά9 ἔκασον ὀψιαυτον οδορ- 

Ἡ χῶσαι τὰς πολίτας ἐμμένεν τοῖς Παρμθμίδου νόμοι. ᾿Εμπεδοκλῆς δὲ 
τάς τε «θύτης τό πολιὴν ὑεριζονᾶ, καὶ Ἀἱοφορομβας τὸ χοιὰ οξ- 

ελέγζας, τἡύ τε χώραν ἀπήλλαξεν ἀχαρπίας καὶ λοιμᾶ, αἱασφάγας 
όρους Ἀποτειχίσως, δὶ ὧν ὁ γότος εἰς τὸ πεδίου κ ωρέραλλε. Σωκράτης 

ο ο μα. 
ο) Ἱλκωάσν ο οώύυμικῶ ὅσα Μες. 
Α. 6. πολεμικὴν] «Γ,εσεπάυτηα ν]άἀείας πολιτικήν, σαι Κεϊβς. 
Ῥ. 2. ἐξελέγξας] Ἐοτίε, ἐξέλεγξε, νε] ἐξήλασε. 

σα 
ὅτω 

νλ, 

σος αν, 
ν σ 4 

Μα ο τα κι ἕ«ά «κκ Ὁωσ λν ο ν κπ ππ-  - --ᾱ 
ο ο ο ον ον μμ ον ο μμ Ελ ο πρΕπσν νο ες ͵ να. ο” πα μμ λα 

εχαρι(α, {αίεπίαχ αίγοκ { οὐ {]ογε βαση, 
φμἱ πηγα εοη[ιπαέ, Ἰεριγιφιο εοπ/11{µοπες ἆὐο- 
{εαπέν ῖ νεηῖαπι 4ποφιε Ἱπιρείτατε ποΏ ἀεβεαης. 
ΆΝαπι ορ]πἰοηίς αἶϊαιο εττοτε ἀθεῖρί, µε [αρίοηείς 
που Πε, [αἶτεπα Ἠοππ]πίς εβ. Έαπι αὐίεπι οπἱραπῃ, 
ασ Τρία οοπιπη!εεῖς, ἴΠ αἷῖον οοπίειτε, αὐα]ε Πε, 
πίῇᾖ 1 ᾳὐα! τες ππετεέαγ ποπιπίρας, ἀῑοί πεφυ]έ, 

ΧΧΧ. Οιοά {4 επίπι αἀνετίας Απιάοταπι 
2υΐἱ Βίοπεπα [ορβίΐταπι {οίδεῃς, Ίεσυπῃ, τεῖραδ]σα, 
εί οτάϊ]ηὶ {ωοετεί πιεπέίοπεπι; ΏΠΟΠΠΘ ΡοίεΓαί 
τεέϊε Ἀοσπα α]ϊαμῖς εἰ ἀϊσετε; 

Μαπε ἴπο α πείς 1η Ἱεέο, π]{ες, 

ἔααπι οµΓ2η5 εοτρυ{οι]απα: πιε Ἆος ποπηίηε αοτι]- 
{εηι, αι εἶγί]τετ εί τε {απιϊματί τεζῖο Ιπεαία 
γίκεγαπεὸ Η{ γετο {απέ οπΊηςς 1, Ύος πια]εᾷιόλῖς 
ἱπιρετῖῖς Οο]οίες. Ἐκ Πὶ5 Τλεπιοογίτας ]αδεί ογέεηι 
οἰυέ]επα ἀ1[εεγε, π{βοίε /ΠαΚΙΜάΠΙ: ἆε Ιῦογες [εἐδαγὶ, 
Φέδις Το πάση εί [βήρπάογ βομημέθη ῥαγαπέµ. 
Ῥατπιεπῖάες {παπα ραϊτίαπι ορεϊπιῖς εχοτπαν]ς Ἱερι-- 
δυ5, ε]αίααε αἆεο Ιπ{βευες οἶνες {γαειτος {6 αιιοῖ- 
απηϊ Ίμτατε ππασΙϊταίας οοριηί. Ἐπιρεάοσ]ες 
ΡΓϊπεῖρες οἰνίαπι ρεσμ]αίας εί εοπέαππε]ἰοίαταπι 
{η]υτίαγαπα «ομγ]εῖε; ας τερίοπεπι Πεγι]ταίε εί 
Ρε(ι]εηπίῖα Ἠβετανίε, ουβτιαξϊί πιοπεῖς {αιοῖδις 
ΡεΓ α ας αω[εΓ ἵπ «Άπιρος Ιπεϊάεραί. Βουγαίες 
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δὲ, μ; τὼ χοταδικίω Φυγῆς ἀνπά µεμηλανημλῥης ὑπὸ Ἱ'. Φίλων, σέ 
ἐχβήσατο, τὸς νόµες βεραιῶν, Ὀλλὰ αδίκως Ἀποδονεν ἔἵλετο μᾶλλον ἢ 
σωΦ]ιῶαι «Ὀρανόμως. Μέλιοσο δὲ τῆς πατρίδος σροτηφῶν ᾿ΑΦίωαίας 
χφτεναυμώχησε. Πλάτων δὲ κ χαλὺς μῥ ὂν γρώµµαα λόγες «θὶ 
νόμων κ πολιτείας ἀπέλιπε, πολὺ δὲ κρετΊονας ὀψεποίησε τοῖς ἑταίροις, 
ἂφ ὧν Σικελία Αλ]. Δίωνος ἠλά))εεᾶτο, καὶ Θράκη αἱ Πύθωνος κοὶ 
Ἡροκλέίδου όταν ἀνελόντων, Αθίωαίων ὃ Χαβθρίαι σρατηνὶ καὶ Φω- 

κίωνες ὁξ ᾿Ακαδημίας ἀνέναμω. Ἐπίκεροο μὴῥ 39 εἰς ᾿Ασίαν αξ- 

έπεµπε τὰς Τιμοκρόίτει λοιδορησομθῤος, κ) τῆς βασλικῆς «ξελῶν αὐλῆς 

τὸν ἄνδρωπον, ὅτ Μητροδώρῳ «φζοσέκρουσεν οἰδελφὸὺς ὤν' καὶ Ὁωῦτα ὀν 
τοῖς [ἱολίοις γέγραήΊαι τοῖς ὀκένων. Πλάτων δὲ τἴό ἑταίρων οξαπέσει- 
λε, Αεχάσ μῥ ᾿Αβισώνυμον α]αχοσμήσοντα τὼ πολιτέαν, Ἠλέίοις δὲ 

Φορμίωνα, Μενέδιμον δὲ Ἠυῤῥαίοις Ἐὔδοξος ὃ Κνιδοις, κὶ ̓ Αθισυτέλης 
Σταγειρίταις, Πλάτωνος ὄντες σιυή)έο, γόµες ἔγραψαν «τὰ δὲ Έενο- 

κράτας: Αλέξανδρος ὡποδήχας ἤτισε αἲθὶ βασιλέας ὁ ὃ πεμφλες 

«θὺς ᾿Αλέζανδιον ὑπὸ τ ὂν ᾿Ασίᾳ κατοικοιώτων Ἑλλλθων, ὃ µάλιρα 
α[αχαύσας ὶ παροξιύας ἄνφαῶ-αι τὰ «πθὺς τὰς βαρράρους πολέμε, 
Δήλιο ὑ ᾿Εφέπος, ἑπεῖρος Πλάτωνος. Ζίιώων πούιω ὁ ΤΠαρμλρίδου 

γνόραμος, «πέμὴνθ’ Δημύλῳ τῷ πιρόννῳ, καὶ δυσυχήσα, «οι τὶὼ 
«κάξυ, ὂν Ὥυθὶ τὸ Παρμθρίδυ λόγον, ὥασερ χρυσὺν, ακήρωτον καὶ 

Ο, 5. ἐξελῶν] Τία {οχἱρᾷ ρτο υυ]σαίο ἐξελών, 

ἁαπιπαέας, ουπι εἶ εβιασίεπάϊ ορροτέμηϊέαίεπι απηῖ- 
οἵ ραΓα/εηε, Ίεσαπα οοηβτπαηάλτυπα «Άμα Ώοῃ 
εί ελ υίας; πια]µίταυε ἵπ]αβε πιοτῖ, 4µαπι «οΏίΓα 
Ἱερες εναἀετε. Με]βιςο ραίτία ρτατοι Αίπεπί- 
επίες πανα]ϊ ν]οῖε ρΓα]ιο. ΕῬ]ατο ἵπ {μῖς {οἱρίίς 
ΡΙα:εἶαταπα ἆε Ἱεσῖοις εί τεριδ]ίσα ἀοξϊτίπαπα Τ- 
Ηαυῖε, πια]έο αιίεπῃ ππε]ίοτα {οςῖος ἀοουίε; αμίδις 
υίις Που βΙοϊίαπι Πδεταν]ς; ΡΥίλοη εε Ηετας]ίάες, 
Οοἱγ Ιπιεεξτο, Ί Ἠταείαπι. Οπαῦτία αµοαιε εί 
Ῥποείοη Ἱπιρεγαίοτες Αἰλεπίεπβαπι εχ Ασλάεπιῖα 
Ρτορτεί {αηί, Ῥαπε Ερίοιγις Ιπ Αῄοπι παε οί 
Σϊπιοσταιϊ «οην]ςῖμπα {αοετεπί, εέ εαπι εχ αιι]α 
τερῖ εχίππετεηῖ, ααοάἆ οβοεπάϊ [εί {Γαίτεπι Μείτο- 

ἁοταπα : αίαιε Ἠαο ἵηπ Πρίογαπα {αηέ [οπἱρία Ἠδτίς, 
Ῥ]αϊο ααίεπι ο ἁποιρι]ϊς {αῖς πιῖΠς Ατολάιους Α-. 
τήζοηγπιυπη τεϊρυ ισα. οοπ(Πεαεπάα ολω{α, Ε]εῖς 
Ῥποιππίοπεπι, Εγιγ]αεὶ Μεπεάεπιαπ. Ειάοχκις 
ΟµμιάΠς, Ατζοίειες Βιαρίτίες, Ίερε ρο[αετιηῖ, 
{απη]Πατί πίετααε ΕΒ]αϊοηῖ. Α Χεποεταίε ρια- 
εερία 4ε τερπο ρεβῖε Αιεχαπάετ. Όυί αἆ Α]εκ- 
απάταπι αῦ ΑΠάπι Ιποο]επίθις (αγαοῖς πα πας {Η15, 
ππαχίπιεφυε εαπι αἆ Ῥε]]απα ἵη Ῥατρατος {μεἱρίεῃ- 
ἆαπι Ἰπβαπιπιανίε, Ὠε]ίας Εαῑς Ἐρμε[ις, Ρ]αϊοηίς 
{αππϊ]ατί. Ζεπο Ῥατπιεπίάϊ ἁΠείριίας Ώεπιγ]ο 
(ΨΤαηπο Ἱη[άίαεας, τε Ιπ{ε]εῖέετ σείτα, ἀοξλγίπαπα 
Ἄτπιεηίάϊ5, γε]αῖ αμΓπῃ ἴη ἴρης, Π]αίαπι ας Ρ{ο- 
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δόχεµον παρέαιε, χοὶ ἀπέδηξο ἔ εργο ὅτ τὸ αἰα(θὸν αἰνόρι μελόλῳ Φο- 

ε εερὀν ὕδη, ἀλγηδόνα ὃ παῖδες, καὶ γωήαια, κοὶ γονέων Ψυχὰς ἕ ΕχΟΥΤΕς 

ἄν δυο δεδίασι Ὦ 9 γλὠτ]αν αὗτᾶ δατεώγων, ᾧ πυράννω ζλσετήνσν. 
«Ν Ἅγ. Ἐκ ὃ ἵν Ἐπωωύρε λόφων καὶ δογμάτων, οὐ λέγω τς τοραν- 

νοκτόνος, Ἡ ή δειδεὺς, ἢ τή νοµολέτης, Ἡ πο ἄθχων, Ἡ βασιλέως σὺμ- 

΄6ελος, ἢ δἥμου «φθοώτης, ἢ [ῥεοασωνισμηνος ὑπὲρ Ὅ' δικαίων, Ἡ τε» νη- 
χὠ' λλλὼ τς αἴδ σοφῶν ἐπλόυσεν ἐπὲρ τῆς ππαταίδος, ἐπρέσοώυσεν, 
ἀνήλωσε;, -Ώ γέγραπίαι πολιτικὴ φεδξιο ὑμῖν; Καΐτοι ὅπ Μητρόδωρος 
εἰς Πειραιᾶ χατέοη σοδίες Τεοσαρακο ζω, Μῶρῃ τί Σύεω Ττ' βασλικῶν 

Ε σαυελημ μλύῳ (8οή9 ήσων, σος πανί, Ώραφέ τε κου] πάσαις ὀβρολαῖς, 

μεγαληγορθωῦτος Ἐπικάρου κο] σεμνεμύοντος ἐκείνίιω τὶὺ ὁδόν. Τί ἆω 
ἐ τι τοῴότον ἐπέπβρατο αὐτοῖς, οἷον ᾿Αρασυτέλει, τὶὼ πατρίδα, κήσα| 

δεφ)αεμδμίω ὑπὸ Φιλίππε: Θεοφρότῳ δὲ, ὃὶς ἐλάλερῶσαι πιςρυνη- 
μδῥίω: οἴχ ὀπιλιπέν δει «φεότερον Φέροντι [βΐελης τὸν Νᾶλον, ἢ 

πώτης Ἀποχομεν γράφονα, αι αὑῆό, Καὶ οὐ τῶτο δειόν δν, ὅτι 
-α127 τοσῶτων ὄντων «φιλοσόφων μόνοι ογεδὺν ἀσύμοολοι τό ἐν ταῖς πόλεσι 
ο οροθῶν κοιωνβσιν δλλ. ὅτ κὶ τραγῳδιών ποιητα) καὶ κωμωδιών αεί τι 
| πειρώντωι χεήσµον παρέχεῶαι καὶ λέγει ὑπὲρ νόμων κοὶ ολιτείας' 

ἅτοι δὲ κὠν γράφωσι, γράφεσ «αξὶ πολιτείας, ἴνα μὴ πολιτόυώμεδο καὶ 
«δι ῥητοεικῆς, ἵνα μὴ ῥητορόύωμΏμ' καὶ αὖθὶ βασιλείας, ἵνα Φόύφωμᾶμ 

Α, 5. ἵνα φεέγωμεν] 9ὶς Βαΐ. Χγ]. Μετ. Ὑμ]ρο, ἵνα μὴ Φεύγωμεν. 

Ῥαπῃ {εγναν]ε, εί έάϊο οβεπάϊε {οἱ]]σεί {ατρίειά]- 
ηεπῃ πιαρπο γίτο πιεμεηάαπι εΠε, ἀοϊοτεπα α Ρι- 
ετῖς εἴ πιυ]ετει]5 ας γΙγὶ απίπιαπα πιυ]εῦγεπι 
φετεπίῖδις ἀπιετι, Τπρυαπι επῖπι {ααπι ἀεπεῖοις 
αππρυ(αίαπα 1η ο νονό εχί{ρυϊε. 
ΧΧΧΠΙ. Ἐκ Ερϊουϊ αμίεπι ἀθοτεεῖς ποη ἆἷ-- 

αήηγως. Ώε Ἠος Γποΐποτε {ε]]οεί ἵπ οπιηῖθας αἆ 
οπιηες ΕρΗΜο]ῖς πιαρπ]ῃοε {οπΙρΗτ Ἐρίειτις. Ουιά 
Γρέχυτος Ριίας σωήῇς, {4 απἷά (α]ε΄ ερίΠεπε, αιια]α 
ε{ϊ αιοά ηλ, οοπ{εοίέε, αέ ραιτία ἱρῃαας 
Ρμρρο εγετία Ιπαιτατείατ} αιοά ΤΠεορβῃγαί- 
τη, αἱ {ωαπη Ρἱ5 α ἐγταπηῖς οοουραίαπη οεταν1εὶ 

οΆπι αιῖς (γταπηϊείάα, ααὶς εχἰπιίαπα τεβιις Άσεη- 
ἀἱς Ἰαμάεπι πιετίέας, αιὶς ἱερμπη]ατος, αιῖς Ρτίη- 
οεΡ5. ας τερῖ εοπ(]]ατίας, αμἱ5 ρορι]ἱ εωίος 
εχ{ηεῖς, αμῖς Ρο ἸΕεία {οτευ», ας πιοτέωυς εβ } 
{εά, αωίπαπη {αρίεπέυπη Πξοταπη Ρτορίες ραξτίατη 
παγ]φανῖς, Ἱεραίίοπεπι οὈτ, {πιεις {εοῖεὸ υδί 
εἰνί]ί5 αἱ] νεβταπι αἰίοι]ας αξλίο [οερία εκβαι } 
2{εἱγοάογς φιαάγασίηία /αάια ἐπ Εἵγσπι ἀε[εεη- 
αἲγν 411ῤγα εμίάαπα δΥΥΟ 1μπὲ ἂ γερή εαβίο οβίι-- 

Ίδοππε οροτίεραί ρτίας ἈΝί]απι Ὀἱρ]ο {ειτε ἀείι- 
Ώετε, 4 μάπι ἴ]]ος ἆς {Ε {οἠἠρεπάο ἀείαειρατι! ε- 
αως 1ά πηαχίπια ἱπάίπηυπι ε[, αιοά ἆε το Ρῃ/]ο- 
{ορ]ίς {οἱί Βἱ ἔετε ἵπππαπας ἵΠ ΡαΓίοΠι ΡοποΓιπι 
ους {απ ἵΏ οἰγίταίριφ ρεινεπίαπες {εά αιοά, 
Γταρϊιεῖς εε Οοπιίοί Ρροξιῖ {επιρες οοπαηείριςφ 
α]ιαυμιά {Πρίς οοπίειτο εί ἀίοετε Ῥτο Ἱερίρις εί 
τερυβ]σα, Ἠϊ εείαπα, { {οτίραηί, 4ε γεβριδέεα [οτ- 
Ὀωπέ πε 47 σεΓαΊΊΜ5, ἆς γῤείογίεα πε ε ΠΜΑΤΙΜΤ, 
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τὸ συμθιομῷ [βασιλεῦσ τὴς ὃ πολιτικὺς ἄνδεας οπὶ γέλωπ καὶ χαζαλύσἁ 

Ὁ δόξης, ὀνόμασι μόνοι τὸν Ἐπαμειώνδαν ἐαηκέναι πι λέγοντες ἀγαθν, 
καὶ πῶτο δὲ μικκὸν, οὑτωσὶ τῷ ῥήματ Φράζοντεο, αὐτὸν δὲ σιδηροιῶ 

σσλάγχνον Ἀποχαλοιῶτες, καὶ πιωβωνόμΆροι ή παδὼν ἔθάδιζε |, τῆς 

Γελοπονήσα μέσης, ὁ οὐ «πιλίδιον Έχων οἴκοι κοἼτο, διλαδὶ «θὶ τὶιὼ 
ὁ νο / / / ὼ Ν / . λ 

τῆς γασρὸς ὀπιμέλειαν ὅλος ΧΦ)εσώς. "Α δὲ Μητρόδωρος ὂν τὸ Περλ 

Φιλοσοφίας ὀξορχβμΏυος πολιτείαν γέγραφεν, 6ὔχ ὠμίω δὲν παρᾶνα 
λέγει δὲ, « ὅπ Ἱ' σοφῶν πνες, Ιποὺ δονκλείας τύφε, ὅτω χαλῶς ὀνέῖδον 
ςς ολ, Σω ο 2/ / λ λ ο Ἀ / λ 

τὸ ἔργον αὐτῆς, ὧςε οἴχονται «φερόμημοι «πθὺς τὰς αὐτὰς Λυκθεγῳ καὶ 
« Σόλωνι οπιθυμίας, κ τὴς «ει ίων λόγες κ) δεετῆς Τόφος ου 

ἱῶ καὶ δωψίλεια πόφε τὸ ἐλάνλέροις 1) τὸς ᾽Αθίωας ηοὶ τἰὼ Σπάρτίω 
ὀὐνομεῖῷ-αι, καὶ τὰς νέες μὴ ρασιώεῶαμ µησ] ὁξ ἐπιιεῶν παιδοποι- 
ἔδαι, μηδὲ πλΏτον κ) τευφἰιὼ (ὁ ἀσέλγειαν ἀρχὸν, »λλὰ νόµον ὶ Φιχφμο- 
σιώίω ὂν ταῖς πόλεαν αὗται 9 ἦσαν ολιθυμίαι Σόλωνος, Καὶ λοι- 

δορῶν ὁ Μητρόδωρος ο)πιλέγει τοῖς εἴρημᾶροις, “ Διὸ καὶ καλῶς ἔχει τὸν 
ἕ ἐλάόλερον ὡς ἀληθῶς γέλωτι γελάσαι Όπι τε δὴ πᾶσι αἀνθρώποις, κοὶ 

.”. 
3 « οὔπὶ τοῖς Λυκόεγοις τώτοις ὢ Σόλωσν Αλ σὔχ ἐλώλερος ὁδα, ὦ 

/ »  ιλ 3 , 2 / Α ης Ν 5 / 2 

Μητρόδωρ, δι, δλλ ἀνελόύλερος καὶ ἀνάφωγος, κ) Φύδὲ µάσιγος ἐλόυ- 

Α. 7. δόξης, ὀνόμασι µόνοις] Απιϊοί. δόξης ὄνομάζουσι µόνον, τὸν Ἐπ. Ῥείῆς, ἴἴεπι, αἶνα ἵατηεη ἀϊβιηδείοπς, δόξης ὄνο- 
μάζωσι, μόνον τὸν Ἐπ. Π]αά ΡΓαΡ{εταπῃ. ι 

Β. 5. κα ἤτο] δὶς Ἑ. Ε.. Τιεοπῖς, θεμοίί, Ὑπ]ρο, κάνοιτο. Αἱά. κάνητο, 

Ῥ. 8. ὅλος]. δις Β. Ε.. γι]σο, ὅλως. 

Ῥ.ο. ἐνεῖδον ] Περεπάαπι συνεῖδον, αυτη Ῥεἴς, 

. 
ππσμ τσι... 

ἆεγεσπο τα [ερ]αηις εὐπυιέ]ση γεση ργαεἰριεηίες. 
Οἵν]]ες αωἴεπῃ ΥΊτος ἀετιάεηίες «95 πο ΠΙ ρ]οτία 
εοτάπ Ἰαδείαξιαπάα ολυα ποπιίπαπε: γε]α ἔ- 
ῥαμηποπάα” ῥοπιη αἰἰφμίά αἴαπί ῥαδμί[[ε, ἑάφιε ῥεγ- 
εχέρµι: Πρίαπα γετο Πεγγεµπι υή[εως αρρε]]αηίες, 
υαρτυαηίς φµίά αεεἰάεγέέ, 14 βεΥ 1πεά/απι 11εΥ Γαεεγεί 
ν λαο η ΏΟΙΝ ΡΙ]εοίο {αππίο ἁοπιί ἀείάετες, 
πἰπηίταπα {οτις γεηττί ομρπάο Ἱπτεπίμ. Όυα 
αμίοπα ἸΜείτοάοτιις ἵπ ορετε Ώε ΡΠΙ]οίορβία ααίι 
εχία]ταης αἆ τεπιρυδ]ίσαπι (ταάμοεηάαια {οηἱρήε, 
ηοη Ρι{ΑΥΙ τείςοεπὰα: δαρἰεπίη φάση, αἲἲ, Γά]- 
1 αὐωπάαπίία ία ῥΜίεβγε ῥεγ/ρεκεγωπέ οβις εἶς, 

μέ ῥγογογίηέ α α[[εδαπάσε γες Ἰ}εωηςέ εἰ δο]οπίς 
Γαδὲς αμείας, [2επάι2η Γάάἱσηες υἶέκε εί υγ {ή 
Ρ]σσίπε {αΐις Ἆος εγαῖ, εἰ αδυπάαητία {ας 1ἱ06-- 
τα εΠε Αίλεπας, δρατίαπι Ὀοπῖς τεσί Ἱερίρις, αάο- 
Ἱείοεηίες Ποη Εεγοσίτε, ΠΟΠ {ο]]ετε Ρτο]επι Ε {6Οἵ-- 
εφ, πεαιιε ἀῑν]τίας, Ίάχυπῃ, εί Ποίάίπεπι ΠεΓΗΠΙ 
Ρουτί ἵπ υτρίθις, {εά Ίεσεπι ες Ἰ]αΗείαπιὃ Πας 
επἶπι {απε αμ εχρείεραῖ βο]οη. Έτ εοην]είαπι 
Μειτοάοτιας Ἠἱς αἀάῑε: {άεο «εφ ε[ μὲ γιάεας 
ο ά δεν ῥοήπο ο αἶίοι, ἐπ ,λεγρου 1ος εἰ 
Ψοίοποι, Αιααῖ, Μειτοάοτε, Ἠῖς Πθει πο; εξ, {εὰ 
{]]οεγα]1 εἰ «οΠέµπιαχ, εί πε Πθετα]ί ααἰάεπι ἀῑς- 

1 

. 
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4 
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Όέρος δεόµᾶμος, λλλὰ τῆς ἀςραγαλωτῆς ὀκείνης ᾗ τὰς γάλλες πλημµε- 
λομλίας ἐν τοῖς µητεώοις χολαζμσν. 

Ἀδ. Ὅπ δὲ οὗ νοµολέτας, ὃλλαὰ νόµοις ἐπολέμοιω, ἔξεσν αἰχούειν 

Ἐπιωύρα ἐρωτᾷ 3 αὐτὸν ὂν ταῖς Διαπορίαι, - εἰ «φθάξει πνὼ ὁ 
« σοφὸς ὧν οἱ νόμοι ὠπαγορόύεσιν, εἰδὼς ὅτι λήσ ἆὁ Ἀποκρωνεί), “Οὐκ 

« εὔοδυν τὸ ἁπλοιῶ ὕδι κφτηγόρημα” τητέσ, «θάζωμὸμ οὐ βάλομα! 
δὲ ὁμολογέν. Πάλι δὲ, οἵμαι, γράφων «σεὺς Ἰδομλμέα, αἱακελόύεται, 
ὅ μὴ νόµοις κὶ δύξαις δουλόύοντα ζῃν, ἐφ ὅσον ἂν μὴ 7 αἱ9 τῇ πέλας 
ὅ ὁκ πληγῆς ὄχλησιν «Ὡασκόυώζωσω. Επ ἆω οἱ γόμες κ) πολιτέίας 

αἰναιροιιῶτες, τὸν [βίου ἀναιροῦσι τὸν ανδρώπιον, Ἐπίκερος δὲ κ Μητρό- 
δωρος τῶτο ποιᾶσι, τὰς μλὸ σιωήλὲς Ὑποτεέποντες τὸ τὸ χοιὰ «πρώτ]ει, 

τοῖς δὲ «φθώτ]ησιν ἀπεχθανόμημοι, τὰς δὲ «Φθώτες καὶ σοφωτάτης τἶν 

νομοετή/ κακῶς λέγοντες, τἴό δὲ νόμων «ζακελόυόμλμοι αιφρονᾶν ἐὼν 
μὴ «πθοσῇ Φόρος πληγῆς κοὶ χολάσως' κ οἶδα τί τηλικῶτο κατ- 
ἐψώσαι τό ἄλλων ὁ Κολώτης, ἡλίκον αληθώς τα Ἐπικόρου λόφων καὶ 
δογμάτων κατηγόρηκο. 

Ὦ. 7. παρασκιυάζωσυ] δίς Β. Ε. Ὑπ]ρο, παρασκευαάζωσιν. 

Ώυς βαρε]]ο, {εὰ ποάοίο ἴ]]ο, απο (σα]]ος ἵπ Μάαρηα. 
Μαιτίς {αοτῖς ἀε]ιπαιεπίες ρωπίωπε. 

ΧΧΧΙΝΥ. Νο Ἱεριπι]αίογε αμίεπῃ, {εὰ Τρία5 
Ἱερες Πε αὓ Ἠϊς ἱπιρισηαία», εχ Ἐρίοιτο αιάϊτε 
Ἠοει. ΊΝαπι {εἰρίαπι η Γλιδίαιἰοπίδις Ιπέεγγοραξ, 
{αζτωγα(ηο ᾖ [αβίοης φιιοᾷ Ίεσει ῥγοβίδεμι, {ῇ {ᾷ εἶα)η 
4 βαάντεα: εἴ τείροπάἀεῖ, 0η εκρεαίέωη ε/} [ηι- 
βίον αγά: Ὥος εΠ, Εαείαπῃ, [εὰ ποἰο {αίθΓΙ. 
Ευτίωπα, Ρυίο αἆ Ιάοππεπειπι {ογίθεπς, {εγίο Ίωδεί 
εἰ υίνεγε πο /[εγυίεπίει ᾖερίδις εἰ ορίοπίδις, 

ΥΟΙ.. Υ. 3 

μ{ᾖ φιιαίεπας οὗ υἱοίπηη δι βεγμγδαΓοπεη α[]ε- 
γω. Έκρο Π νΊεαπι Ἀαπιρπαπα ρετίπιαηξ, αἱ 16- 
ες εί τεἰριδ]ίσα: τατίοηΏες (οἶ]απί, ἱά αιίεπι [αοὶ- 
υηέ Ερίουτις εἰ Μειτοάοτας, {απι]ίατες α τερυβ-- 
Πἶοα ρεγεπάα ἀελογίαπῖες, σετεηίῖδις ΙΠ{επῇι, ργῖη- 
εἷρες εί [αριεπε/Βιπος Ίεσμπ «οπάΙ{οΓες πια] εάϊέτὶς 
Ρτο(οἰπἀεηίες, Ἱερες «ΟΠ{ΕΠΙΠΕΓΕ ]αθεηίες, υδὈί ππε- 
ἴμ5 Ρίαρα: εἴ ραηα οΡε[; πο, ραίο, (αηζαπα 
{α]ίο Οο]οίες αἰί Ιπίεπίανετίί οτίπιςΏ, 4 αηέαπα 
γετε ἀοθτίπα: εἴ ἀεοτειῖς Ερϊουί πε. 
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ΕΙ ΚΑΛΩΣ ΕΙΡΗΤΑΙ ΤΟ ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ. 

Μα ΟΡΑ νο Η 1 

ΑΝ ΕΕΟΤΕ,  ΡΙιΟτύμ ΡΙΤ ΙΑΤΕΝΤΕΝ ΕΡΡΕ, ΥΙΥΕΝΕΟΟὉΜ. 

α. ΛΛ᾽ ϱὔδὲ ὁ τῶτο επὼν λ α εν ἠέλησν αὐτὸ 29 τῶτο εἶπεν 

ὕα μὴ λάθη, ὥς τι Φρονῶν «ξιτότερον ὂκ τῆς εἰς ἀδοξίαν 
- 

Β «ζοτροπῆς δὺξαν ἄδιχον π/ορκζόμλος. 

Μισῶ σοφισὴν, ὅσις ἔχ, αὐτῷ σοφός" 

Β. 1. δύξαν ἄδικον] ἩἨαιιά {οἷο απ Ἱερεπάωπι Πἱ δόξαν ἄδυξον, 
Ῥ. ο. Ἀ]ατρέψαντες] Ἀἱατρέψαντες Ἠατ], 

1. ΛΑ ΤΟὈὉΙ πε ἶ6 αιἶάεπι, απ Ώος ργοπιποῖα- 
ντε, Ίατετε γο]αῖς: {εά πε Ἰαέετες Ἠος ἀῑχίε, 

Ἕαπαυαπι τε]ααῖς Γαβεί]τας αφαῖά Ιητε]ῆρεης; εἲ 
εοΠογίλπάο αἆ ποπηϊπί οβ[οιγῖεαίεπα, Ιπίαυα τὰ- 
Ώοπε ρ]οτίαπι εαρανῖε, Ἐρο αιίετα 

Οά1 {αριεπίεπα, απἱ 1ρίαβ ποπ {αρΙὲ ΩΙ. 

Ῥπή]οχεπυπα Ἐγγχίάϊ Β]ῖαπι εί (παίμοπεπι 9ἱσι- 

τὰς μὸ 3 αἲξὶ Φιλόξενου τὸν Ἐρόξιδος, καὶ Γνάωνα τὸν Σικελιώτίω, 
ἐποημλῤης «ξι τὰ ὄψα, λέγεαν ὀναπομώτ]εῶ αι παῖς παροψση, ὅπως 
τὰς σιωεῶίοᾶ, λἱοσρέψαντες, αὐτοὶ μόνοι αἴό «φδακειμλύων ἐμφορη- 
θώσν οἱ δὲ ἀκρατῶς Φιλόδοξοι καὶ χαταχόρως, ο οοίλλησιν ἑτέροις τὼ 
δζαν, ὥσσερ ἀντερασαῖς, ἵνα πυγχάνωσν αὐτῆς ἀνανταφωνίως' χο 

ο ζωυτὸ τοῖς ἐρέοσυσι ποαν᾽ ὡς 9 ὀκέινοι (σεὺς τὶὺ πρύμναν ἀφορῶντες 

ἵαπι, οὈίοπίογαπι ηἰππῖα οωρίάϊαίε Ἱπιρυ]ίος, η- 
τἶαπη {οτάες επαπρετε ἵπ ρατίπας {ο]ϊζος {ετυηί, αξ, 
21115 2ῦ εἀεπάο ἀειεττῖςῖς, Τρῃ {οἱί ἱπαρ]εγεηέιχ Ρτο- 
Ροβείς «ἴδί. Αίαιε {ες ετῖαπι, 1 πἰπαϊο σ]ογίατ 
Πιάϊο τερ]εῖ, σ]οτίαπι αριἀ αἷῖος (γαάιοιιηί Έλη-- 
αμαπι τίνα]ες {1ος, ιέ 1ρῇ ϱ2 αδίαιε οεγζαπιῖηε Ῥο- 
Πτὶ Ροβΐπ. Όσα ἵπ τε Ἱπιαπεισ τεπηἶσες: ιξ 
επίπι Πἱ αἆ ρωρρίπι πανῖς οὈγειῃς οομ]ῖ5 ΡΓΟΓΑΠΙ 



4οό πιο κΡρἀα ος 

τῆς νεὼς τὼ κ; «φθφρον ὁεμίιὼ σιυεργΏσν, ὡς ἂν ὂκ τῆς ἀναχοπῆς 
«Φίῥοια χαταλαμβάνεσα σιωυεπω9] τὸ πορθμεῖον, ὅτως οἱ τὸ τοιαῦτα 
παραγγέλµατα ὀλδόντε, ὥασερ ἀπεσραμμλλῥοι τὼ δόξαν διώχουσι. 
Ἐπεὶ π λέγευ ἔδει τῶτοι τά δὲ γράφεω, καὶ γραψω ἐκδιδόναι «σξὺς 
τὸν μΏ ζωῦτ χρόνον, εἰ λαλεῖν ἐθάλετο τὰς ὀνᾷς ὁ μηδὲ τὰς ἐσομλῤες; 

β. ᾽Αλλὰ τῶτο μᾶὸὺ αὐτὸ τὸ «ιοᾶγμα, πῶς οὐ πονηρὸν, Λα}ε Ῥιώ- 
σας, ὡς πυμοωρυχήσας; ᾿Αλλ αἰφρόν ὅδι τὸ ζῃν, ἵνα ἀγνοῶμΏν πάντες; 

Ἐθὼ ο ἂν εἴποιμι, Μηδὲ κοκῶς βιώσας λαλε λλλὼ γνώῶητι, σωφρο- 
ν)ητε, µέζωνόησν. Ἐὔτε Ὄρετὼ ἔχει, μὴ γη ἄχρησος εἴτε χοκίαν, 
μὴ µεένης ἀλεράπώωτος. Μάλλον δὲ διελΏ κο διόρκσον Ἠνι τῶτο «ῴθὸσ- 
τάτ]ει. Εἰ μὴν ἀμαλεῖ καὶ πονηεὼ κο ἀνοίτῳ, ἐ)ὲν Ἀ]θφέρεις τὰ λέ- 

γοντος, Λά)}ε κο «υρέτων, Λάδε Φρενηήζων, μὴ Ὑνᾶ. σε ὁ ἰατρὸς, ἴδι 

ῥψας ποι κ; σιότα σεαυτὸν ἀγνούμημός πε τοῖ πώ)εσν χαὶ σὺ ἴθι τῇ 
ΧΦχία. νόσον ἀγήχεςον νοσῶν (ὁ ὀλέβριον, Ἀποκρύπ]ων τὰς Φθύνμο, τὰς δεισι- 

δαιµονίας, ὥασερ πνὰς σφυγμὲς, δεδιὼς «ροαα ἂν τοῖς ν)ετέν καὶ ἱᾶ 

Φωαμλύοι. Οἱ δὲ σφόδοα παλαιοί καὶ τὰς νοσοιῤᾶς Φανερὼς «φςὸσ- 

ἆχον' τάτων δὲ ἔκασος ἐἴ τι «πεόσφορον ἐχο, παθῶν αὐτὸς, ἢ παθοντα 

4 πὸν----ὁρμὴν] Ἐοτίε τεξεας {αἱ τη----όρμῃ πε Τ, Ὑ. Άποη, 

Ο. 6. εἰ λανεῖν] Με. ἢ λαδεῖν, ΙπιεγτοβαπίςεΓ. 
Ο. 7. ᾽Αλλὰ τοῦτο----πονηρὸν] Οοττϊ]ρεπάωπι, ᾽Αλλὰ τοῦτο ᾖὲ ταύτη. Τὸ δὲ πιᾶγμα πῶς ὁ πονηρόν. 
Ώ. 1. Αλ’ αἰοχεόν----] Ῥοτίε, Ας αἰοχρόν----. 
Ὦ. 1. ἵα ὤγνοωμεν] Ὑυ]ρο, ἵνα μὴ ἀγνοῶμεν. ἵπ Ἑ. Ο. Ἠατ]. μὴ οπηπΊπο αΌεβ: ἵπ Ἑ, εταίαπῃ εί, 
Ὦ. 6. Δάδε καὶ----ϕρενητίζων] Πιεσεπάιπῃ, Λάνε πυρέτων, καὶ Λάνε Φφρενητίζων----. 

Ὦ. 7. πε τοῖς πάνεσιυ] ἸἼαπ. σὺν τοῖς πάφεσι». ω 
Ἡ. 1. αροσεῖχον] Ἑϊ Ὥοο νΥἨϊοίαπι, εί {ος ππαβἰ]αίας εβ Ίοσας. Ἠατ]. σροσΏγον, αποά εκ νείυβ]οτῖ εί γετὶοτὶ 

σροήγον {Αέϊατη νἱἀείωτ. Εοτίε οοττἰφεπάμηι -----ϕανερὼς ἐδεῖν τοῖς παριΏσι προήγον. 

Ῥτορε]]αηε, ηΙπαίταπα αέ οχ αἱ]ήποπε τεβυχις ογέι 
Ἱεπιδαπα απα Ιπεοῖτες; Ι{λ αυἱ έα]ία ἆλπί ριαεοερία, 
Φ]οτίαπα 1 ποιαπα αγετῃ {εξχαπειτ. Ομοτίαπι 
επίπι οἰτιπεῦαϊ Ώος ἀϊοετε, αιῖἀ {οτῖῬετε, [οτῖρ- 
ἴάπαιε αἆ ροΐετος εἶετε, {1 {α]ιετε νο]αῖε εο5 
αυἱ ἔμπο εΓααί, ομπῃ πε οἳ οἶῖπι αμ]άεπι γιἐατῖς 
{ε γε]]εί Ιρποτατ! ὃ 

ἩΠ. Ύεταπι Ιρία γεν αἱ πο Πέ ΡΓανΥΣ, 71νε Πα 
μ {σπογεγέεἕ {ε]ίοες, Ἡξ αἱ [ερι]ομγαπα τοο]ι- 
[εήςδ. Αη νίνετε ε[ εµτρε Ίξα πέ οπιΠες ἱσηοίλτε 
ἀεβεαπιιις {6 γίνετε ὃ Έίσο [πε ἀϊσετε ΠΟΠ νΥΕΤΕΑΙ, 
Νε Ἡ πια]ο αμἰάεπι γἱχοτῖς, ἁληάαπι Εδὶ ΟΡΕΓΑΙΏ 
εΠε υἱ Ἴριεας: ἴπιο εηίπα ἱηποτείσε, τεάϊ αἆ (αΠ]- 
αίΐεπι, «οἵΓῖΡε ρεςσλίωπι. βΐνε νἱτές Εδί αἀεί, 

πο]ί εβε ἱπιβ]]5: νε νῖήωπα, πο] περ]ίρετε π]ε- 
ἀιείπαπι,. Οµαἶπ {ὰ ροξία5 πος ἀμβῆηριε ας ἀεβπῖ, 
οπίπαπι Ἠοπιϊπά Ἡλιά Τ,αίετε ἔάμπι ργαοὶρίς.  8ἱ 
εηίπι Ιπάοέχο, Ρίανο, εἰ {λέαο, ρετίπἀε ε{ὲ, ας { 
{εὈτιοϊεαηίεπα, αιέ Ιπίαπ]εηίεπι εχ πποτρο, οοςι]- 
τλτε {ε Ίθεγεδ, πε αρποίοσΓεέατ α ππεάϊςο, εί {8 
α]ίααο 1π (επεῦτας αρ]ίοετε υῬὶ Ἰατετεί "πα οι 
{μῖ πιοτρί. Γι 4µοαιε ἀῑςίδ γΠοίο Ποπαίπί, 
ΌΟπι ν]εῖς εαῖς {ε αὗάε, πιοραππαιε {παπα βί]επα 
εέ ρε[Ε]επίεπι ρετίετ, οεἶααιε ἱπν]άίαπι νε] Παρει- 
ΒΠείοπεπι νε]αῖ ραἱρίέαείοπες αμα{άαπη, εἴ (γαάετε 
(ε 1ἱ5 ααἱ ἁοςετε ας {πατε ροΠωηί, «νε. Αί γετο 
Ῥγήεί α.στοίος {1ος 1π μις Ρτοροπεῥαπί, υέ 

ἴ Ρα τετευηίυπι αιϊνῖ { αμίά, γεὶ 1ρίε εοἀεπι 
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Φεροιπόύσας, ἔφραζε τῷ δεομλω' καὶ τέχνίω ὅτω Φφαὰν ἐκ «πείρας 
σιωεργαζομῥίω, µεγάλίω Ῥωέφαι. Ἔδει δὲ κο τὲς νοσώδεις ίης κοὶ 
τὸ τῆς Ψυχῖς παθήαατὰ πᾷσιν Ὑπογομνοιῶ, καὶ ἁπ]εῶαμ καὶ λέγεων 
ἔχαςυν ολισκοποιῶτα τὰς Ώλ[4)εσέ, ᾿Οργίζη: πᾷῶτο Φύλαξα. Ζηλο- 
τυπές: ἀπενο ποίησν. ᾿Ερᾶς: κάφω ποτ ἠραῶίω, δλλὰ µετενόήσα. 
Να δὲ ρνάμημοι, Ἀποκρυήόμβμοι, «ξιθέλλοτες, ἐμβαφιώησι τὺ κα- 
χίαν ἑωωτοῖς. | 

ε Υγ. Κα μἱὼ εἴε πο χεησοῖς λανθώνειν ὶ ἀγνοέίθ-αι πωραμέῖς, 
Ἐπαμενώνδα λέγει, Μὴ σρατήγε: κά Λυκούργῳ, Μὴ νοµολέτε καὶ 

Θρασυσλω, Μὴ πυρουνοκτόν κὶὶ Πυβαφόρα, Μὴ παΐδυς κ Σωκρότει, 
Μὴ α/αλέγΗ’ καὶ σπαυτό «βῶτον Ἐπίκάρε, Μη Ὑράφε ποῖς ὂν ᾿Αάα. 
Φίλοις, μηδὲ τοῖς ἀπ᾿ Αἰγύήα ξενολόγει, μηδὲ τὰς Λαμψακἰωῶν ἐφή- 

1149 ὄής δορυφόρε μηδὲ α]άπεμπε βίλες, πᾶσι κο πάσαις «’πιδεικνύμηνθ” 
τιὺ σοφίαν, μηδὲ Ἀ]φτάοσου «αι τιφῆς. Τί }ὸ αἱ κοναὶ τράπεζα, ή 
δὲ αἱ αν ὀππηδεων ὶ καλῶν σιύοδοι; Ἡ δὲ αἱ τοσαῦται µυρλαΐδες 
σίχων οι Μητρόδωρον, ὀπι ᾿Αρισύομλον, ὦπι Χαιρέδημον γραφόμδραι 

| καὶ σιωτατ]όμηραι Φιλοπόνως, ἵνα μηδὲ Ἀποονόντες λάβδωσν, ἵν ἂμ- 

Β. 4- συνργαζυμένο] Ἰνεβομά ναι νἱᾶοίως, συνιρανιζιµέρη, μὲ οοπ]οοῖε 4ποφμο οῖίκ. Χγ]απάος γοβῖϊ συκργα- 

Ε.τ. αρη Ῥεωβαι εἴγε, υἱ οοτ]σαπί Ταπ. εἰ Χγ]. 

ο ών Ακ] Χο. πεᾶς οὐκ α΄ ΑΠίκτου. Νάρα, πι ἐν Αἰχύκνου, Ῥεΐαα παα]ῖπι, 
Α. 4. Μητρόδωρον-----]. Μει. Μητροδώρω---- Αρισοθόλω---Χαιρεδήμω. Τ. Υ. περὶ Ρτο ἐπὶ νυ]{, 
Α. 5. Φιλοπόνως,] Φιλοτίμως Ἑ. Όοπητηᾶ Ροπεπάνπα ἁμχῖ ρτο νι]σαίο Ώσπο Ιπίεττοσαπά!, {εουία» Χγ]απάταπα, 

Ἂ. ς. ἵν----αρέτην] Τιερεπάντη γἰάείωτ οωπι Ἁγ|. εἰ ἀμνησίαν νομοθετεῖς ώρετη. 

πΙΟΙΡο οοπβἱξἸλέυς, νε] Ππιῖιτει ]αδοταπεῖ ορίέι- 
Ίαέ.5, πιεάε]α; ποῄει, 1ά αεστοίαηί Ππρπϊῄςατεί; 
αἱωπίαιε Ατίεπι Ἆος πποάο εχρετιεπεία αἀ]αναπίς 
Φος, Ἠος πιοάο εἴίαπι γἵτα γ]α απἰπιίσιε 
Ρίάνας αβεξχίοπες εχρεάἶεῦαῖ ἀείερετε, ιέ ουϊνίς 
Πσετεῖ, 15 Ιη[ρεξᾶίς εἰ εοπ{ἀεγα(ῖς, ἀϊσετε, Ἱταῖας 
ες) Ἡος «Ἄνε. Εἰναιίταιε νεχατῖς ) Ηειά {αοῖέο. 
Απιας ὃ Ιρίε 4ποφιε αἱᾳιαπάο απιαν], {εὰ τεβρι]. 
ἌΝυης ἆωπι γἱῖα [μα περαπέ, οσσμ]έαηί, γεῖαπε, 
Ρεηῖέως εα ἵπ {είε ἀεβριπε. 

Ἠ]. Ρἱ νετο Ῥοηίφ {αλάεφ έ Ἰαίςσαηί, Ἐραπι- 
ποηάαπι Ίωδε Ῥε]]ο ρετεπάο, 1,γευσριπι Ἱερίοις 

{ετεπάϊς, Τ Πτα(γρα]ωπι ἐγταηπίς οοεϊἀεπάϊ, ΡΥ- 
εἩλαροταπα ΙπβΙεωεῃάἰς ἀΠοιρι]ΐ5, Ῥοεταίεπα ἁῑ[ριι- 
(αποηίθυς, {αρετίεάετε. Ίπιο {α ργίπιαπι 1ρίε, Βρὶ- 
οὔτε, ΠΟΠΗ {οτῖρε αἆ απιἱσο ἰΠ ΑΠΑ, ποῦ εκ {8.- 
ΡΥΡίο Ποίρίεες οοἱ]ρε, που Πἱραίογ εβο Τναπι- 
Ρίαεεπί5 ερ]λερίθ, πον Πρτον αἆ οπιπες υεγίωίάιε 
{εχιις Ἠοπιίπες ἀἰπηίετε {αριεηεῖαπι ο[ξεηίαης, πεφιιε 
4ε {ερυ]ευτα πιαπάα. Οωμιά οπῖπι ΠΕῖ νο]απε οοπι- 
ππαηες ππεπία:, οαμίά πεσοεβατίοταπα εί ρι]εἩγογυα 
εοπγεπία5, ουιά {οί πι]]ία γετίαιπι [οπρία ει 
εοππροβία ]αυοτίοίε ΙΠ Μείτοάσταπα, ΑγοὈιμασι 
Οαγεάεπιαπο, μέ ης πιοτεμί ααἰάεπι Ιρποτατῖ ροέ- 



Ππλοασπτα,ρκοτ 

νησία νομολετῆς ρετὼ, κὶ ἀπραζίαν τέχνη, κ) σωπἰιὺ Φιλοσφία, καὶ 
λήθίω εὐπρογία. 

ὃ. Εἰ δὲ ὃν τὸ ία, χφ)αάπξ ὂκ συµποσί Φῶς, αναιρἒς τ γνῶσν, 

ᾧ παντα ποιν οξ ἡδονῆς «σθὺς ἡδονζὼ λανθοίνεσ, λά)ε βιώσα. Ταάνυ 

μρ ὦω, ἂν μεθ Ἡδείας βιοιῷ µέλλω τῆς ἑταίρας, κοὶ Λεονπω συγ- 

χοταζῇν, καὶ τὰ Χαλ «φεοσπ]ύευ, κοὶ τάγαθον ὂν σαρκὶ κοὶ γαθα- 
λισωοῖς τ)εῷ αι ζοῦτα δται σιότς τὰ τέλη, (αῦτα νυκτὸς, οι ζωῦτα 

τὸ λήθίω καὶ Ἡ ἄγνοιαν. ᾿Ἔὰν δέ τις ὃν μὴν Φυσικοῖς }εὸν ὑμνῆ, καὶ 

θίκίω, κοὶ ΤΠρόοιαν, ὃν δὲ ἠΦικοῖς νόµον ὁ κοιωνίαν ο πολιτεία», ὂν δὲ 

πολιτεία τὸ χαλὸν, λλὼ μὴ τὰὺ χβεαν, Ἀἱὰ Π λάθη [βιώσας; ἵνα. 
µηδένα παιδεύση, μηδοὶ ἕῆλος λρετῆς μηδὲ «δάδεγμα. χαλὸν ήτα» 
Εἰ Θεμισυχλῆς ᾿Αθίωαίες ἐλάνλονεν, οὐχ ἂν ἡ Ἑλλὼς ἀπεώσατο 
Ἐέρξίω εἰ Ῥωμαίας Κάμιλλος, σέχ ἂν ἡ Ῥώμῃ πούλι ἔμεωε' εἰ 
Δίωνα Πλάτων, οὔχ ἂν ἠλά)ερωθη ἡ Σικελία. ὍὝασερ δὲ, οἵμαι, τὸ 
Φφῶς, οὐ. µόνον Φανεροὺς ὃλλὰ καὶ χριάμες καφίκησιν ἡμᾶς Ἀλλήλοις, 

ὥτως ἡ Ὑνῶσις οὐ μόνον δόζαν, λλλὼ κοὶ «Φρᾶξυ ταῖς δεεταῖ δίδωση. 

Ἐπαμεινώνδας φοιμῶ εἰς τεοσαροιοσὺν Έτος αἀγνοηλεὶς, Φόδὲν ὠὤνησε Θη- 
θωΐμς ὕθερον δὲ “σιρευ)εὶς, κοὶ ἀρξας, 7 μὴν “όλι Ἀπολλυμθῥίω έσωσε, 

τἰὺ δὲ Ἑλλάδα δουλάύησαν ἠλάέεωσν, χο απξ ὂν Φωτ τῇ δξη τὶὼ 

4οῦ 

Α. ο. ᾧ πάντα---λανδάνησι] Ἐοτίς, ὥσε πάντα ποιῶν ἐξ ἡδυνῆς καὶ πβὸς Ἠδονὴν λανθάνειν. 

Ἑ. 6. καλὸν] Εοτίε, καλῦ, αἵ Απιϊοί. 

{επί, { οὑ]νίοπε νΙγέωίεπι, οτἵο ατίεπι, Π]εηίῖίο 
ΡΗΙ]οίορΠίαπα, οἡτεΓαίίοηε {εἰςΙίαίεπη, Ίεσες (ως 
ἀείοτίσαηε ὃ 

ΙΤνΝ. ΡίΠ ε νέα, Ὥηπαιαπι ε «οπγ]νίο Ίμπιεη, 
2υ{ετς εοση(ζίοπεπῃ, Υ{νίτο {απε οοειίίε, αἱ οπι- 
πῖα ε νο]αρίαίε αἆ νο]αριίεπι {ποὶ. Ὁπιηίπο, 
Ἰωᾳυἱ5, { ουπι Ἠεάεα ππετείτῖος απι νίζπι αξξαγις 
αυ: Π,εοπ{ῖοι εί, η Ἠοπεβί οοπίεππέωπι ἀείριεῃς, 
Ῥοπιπῃ ἴη ο«ατΏε εί κ ]]αιοπῖδις αμαῃεωτας, τα 
τεπεῦτας ἀε[άετεηί {αοτα; Πτα ποέτεπι, Πὶ5 οὐ] ΐνιο 
εἰ Ιρποτα(ίο Ιπάιοί ἀεδεαηπε. Αί { ας ἵω πατατας 
τεταπι Ιηνεβήραίίοπε Ώευπι «ε]εῦτεί, Τιτίαπη, 
Ρτονιάεηείαπα , ἵπ πποτιπα ἀοθίτίπα Ίερεπι, οΟΠι- 
πιµπίοπεπ., τεπιρυδ]ςρπα, Ίπ τερυδ]ίσα Ἠοπεία- 

{επι, ποῦ με] έαίεπι ; ος γίνεμς ἱσποτατί νε]ῖς } 
2Ώ πε 4πεπῃ ἆοσεαῖ, πο ου]αίαααπα Εμάίαπι αἆ νἲτ- 
{ωέεπι εχοῖίεί, πενε αλῑῖς εχεπιρίο Πεὶ Βί Τ]ε- 
πιίβχος]ες Αιλεπίεπ/δις Ισποῖας ΕαΠεί, ποῃ τθρι.-- 
Ἱήεπε (ταοἱ Χειχεπ: {α Οαπιί]]ας Κοπισηῖ, 
Ρετήβει Ἐοπια: { ιοί Ρ]αΐο, ποι βαϊΠεῖι [οε- 
ταία βἱοί]α. ἸἈιπιίχαπα Πς {εηίιο: {οι ἵάπιεῃ 
Ώηοῦ ππαπ]{είζος {αηέμπα Ώος. {εὰ εί αέί]ες Ιπνίοεπα 
{αοῖε; ἵτα ποιϊεία που ρ]οτίαπα πιοἆο, {εὰ εἰ αρεπάϊ 
πηαίοτίατα νἱτταείθις ρατατῖ. Ἑ ραπαποπάας αωάεπι 
Δἆ -αμαάταρεβπηυπα υίαμε απΏµπα οὑίομγαδ, ηΙλΗ] 
Ρτοίω ᾿Τηευαπϊί: ροβπιοάο οορηίέμ εἰ τεῦις 
Ρα {εέχις, ραϊγίᾶπι ρε[απι ευπίεπι {εγναν{ε, ἄγα»-- 
οἱάππαιιε {εγνίεωέε Πδετανίε, ἵπ παπα {απο Πα Ίαοε 
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αν ὀνεργὸν «ἸἨὶ χφιροῦ «θαχόμὸνθ’. 
Λάμπει 9ὸ ἂν χρεαισιν ὥσπερ εὐλνὴς 
Χαλκός" χρόνω δι ὀργήσαν ἥμυσεν, 

499 

οὐ µόνον 
---- σέγος, 

ὡς Φηᾳ Σοφοχλᾶς, λλὰ κο) ἦθος ὠνδρὸς οἷον εὐρῶτα καὶ γῆρας ὂν 
απραξία δὶ αἀγνοίας ἐφελκόμδμο. Ἠσυχία δὲ κωφὴ, κ) βίος :ἁρααῖος 
οι αρλν Ἀποκείμόμος, οὐ (όνον σωµαπα, 2λλὰ κ. ψνλὸν μα ρούνει αἱ 

χοθασε τὰ λανλανοντα τν ὑδώτων, τῷ «ξισιαζεῶ αι κ) κο ηῶαι μὴ 

Ἀποβῥέοντα σήπεται, ὅτω τἴ ἀὠκινήτων [βίων, ὡς ἔοικεν, ἂν τι χθήσιμον 

έχωσ, μὴ Ἀποβῥεόντων, μηδὲ ο... Φ)είρονται (ὁ Ἀπογηράσκέσι αἱ 
σύμφυτοι δωάμεις. 

έ. Οὐχ ὁρῶς, ὅτι νυχτὸς μῥ δν τά τε σώµµπα δυσεργεῖς βα- 

εύτητες [ασε κοὶ τὰς Ψωλδν ὀχνοι καταλαμθάνασν ἀδρανες οἱ 
συςοιλεὶς ὁ λογισμός εἰς αὐτὸν, ώασερ πῦρ αμαυρὸν, Ἀπὸ δεγίας κα] 

κατηφείας μικρᾷ διεαπεσµέναις πόλλετα| Φαντασίαις, ὅσον αὐτὸ τὸ ἕῃν 

τον ἄνθρωπον ωοσημαίνων: 

Ἂμος 3 σεροπήως ων ὀνείρᾶς 

ὁ ἥλιος ἀνασγὼν, καὶ καθοίπξ εἰς ταυτὸ συμµίξας ἐπέσρεψε ὢ σιωώρ- 
µησε τῷ Φωτὶ τὰς «οχεόξεις καὶ τὰς νοήσἁς τὼς αἵπαντων, ὧς Φησ Δημό- 

Ἐ. ο. δὲ Γεροπύας ἀπεπ]οίησεν] Ῥτῖα πηπίαπᾶαπι ρηίεπι ἵπ δ) ἠπεροπᾶος, 4119 ἁποῖε Ἠατ]είαπιιπι δ᾽ ὑπεροπῦας : αἱ- 
ἵεταπῃ ἀεάϊ εκ Α. Β. Ἶο Απο, Τ. Υ. οῤφήνα Α]νετίίο αἆ ΗείψεΙ. ἩΤ, 1. Ρ. ηλ Ῥτο να]ραίο ὤπε- 
ποίησ εν. 

Ραΐηπι ποη ε{ξ. γἱτπίεπη αρίο ἔειπροτς εββσασοπι ρίᾳΡεῃς. 
Υ. Νο γίάες, μέ, ποέ]ε αρρείεπία, ε{ ΟΟΓΡΟΓΑ Ώυπι φυἱρρε ἵπ Ἡ[α «β {ρ]επάεί, ε5ς αἵ ποβί]ς, 

Ίῃ οἵίο {α 14οεαῖ, Πεδείαίιιτ 

ποῦ πιοάο, πέ εβ αραιά Ῥορμοε]επῃ, πλ νμς ; [εὰ 
εἴίαπα 1Π οξίο ἀελίείοεπς Ιπσεπῖαπα ν]τὶ νε]ατ αντι]-- 
βίπεπι ας {επίαπι οομίταΒίξ. Ομῖες επίπι αἶία, 
γίταφπε ἵη οἴίο ἀερο[ία, ηΟΏ ΟΟΓΡΟΓΑ Ἰποάο, [6ά 
εἰ απίπιος (2δείαοῖε. Ἐε Ποιε ἆᾳμα: Ἰαίεπίε [ὺ 
ἩπιΌγα ας Ποπ Βιμεπίες ριτείομηί, ἵτα ἵπ γίτα 
πιοίυµπῃ εχρετίε {αοι]ταῖες Ποπιηίδας ἱπῃεα ςοἵι- 
{επείουπί εἴ Ρεγειης, ουπα αιιοά μεῖ]ε αἁ [είς υ{αγ- 

ΥΟΙ.. Υ. 

στανίς ααἱάαπα ἱαηριος. ἱηγαάίέ, εἰ απίπια5 {ΟΓΡΟΓ 
ΙΠπεβιςΣΧ., εἰ «οπίταέϊα ἵπ [ερίαπι ταξίον ἵαπαιατα 
οὑίουγυς 1ρηῖ5, οὗ Ιρηανίαιη εὲ Ιηριοζετη Ἰευίτεγ 
ἀϊνα]ᾳς αριίαίατ γί15 ὃ που αΠαπῃ Ιπάίσαης νίνετε 
βάλις Ποππίηεπη : 

γεταπι υδί 8ο] οτίεπ5 νε]οοία (οπιπῖα αδερῖέ, 

εἰ {ληαμαπα ἵῃ ππαπι «οππη({οεῃς οοηνογίῖς εί εκ- 

οἰζαγίε ωπα ουπῃ Ίμος οιπηίπι οορ](αείοηος, ἴμης, 
πε αἷε Ὠεπιοστίξμς, Άσυα ἡπίία ἀἱρ, Ποππίηος πιι-- 

36 
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κβτίθ’, νέα ἐΦ ἡμέρῃ πεέφοντες ἄνθρωποι τῇ «οξὸς Ἀλλήλους ὁρμῖ, 
χοάπερ δρτήματι σιωτόνως σλαῶέντες, ἄλλος Ἀλλαλόλεν ο τὸς 
ὤθαζεις ἀνίπυται. ἃ 

σ΄... Δοχῶ δὲ ἐφὼ καὶ τὸ ζην αὐ τὸ, καὶ ὅλως τὸ Φωδαι καὶ μεταφἓν ν 
ανθρώπων «λυέσεως, εἰς γνῶσν ὑπὸ 9 δοθίώαι ἐπ δὲ ἀδιλθ' καὶ 
ἄγνωσυς ὂν τὰ παν πολλ κο κ μικρὸ καὶ αποροδίω ΦφερόμημθΘ” 
ὅταν δὲ λῥηται σιωερχόμΆμος αὐτὸ καὶ λαμοάνων µέσος, ὀκλάμπει 
κοὶ χαΦίζιτα] ὅ]λος οξ ἀδίλε, ὁ Φανερὸς ὁξ ὠφανῆς. Οὐ 3ὸ εἰς 

ἐσίαν ὁδὺς ἡ γνώσις, ὡς ἔνιοι λέγεσν, δλλ. ἐσίας εἰς γνῶσιν οὗ ὸ ποιεῖ 
ἡό γωομῥων ἔκασω, ὸλλὼ δεκνυαν ὥασερ 6ὗδὲ ἡ Φφδορὼ, τῇ ὄντος 
ἄρσις εἰς τὸ μὴ ὃν ὅοιν, ὸλλὼ μᾶλλον εἰς τὸ ἆδιλον ἀπαφωγὴ τὰ Ἀ]ὰ- 
λυλέντο. Ὅλεν δὶ τὸν μῇῥ ἥλιον ᾿ Απόλλωνα κἩ τς πατρίες κ) παλαιᾶς 

Ἰεσμὰς νοµίζοντες, Δήλιον καὶ Πόθιον «φθοσωφγορόύησ τὸν δὲ τῆς ὀναν- 
τας κύρχον μοίρας, εἴτε εὸς, εἴτε δίµων ον, ᾿Α.δὑω ὀνομαάζεσι, ὡς 

ἂν εἰς ἀῑειδὲς καὶ ἀόρωτον ἡμχμ, ὅταν αἱφλυθὦμον, βαδιζόντων, 
λ Φ,. ο” 5 »” «/ 

Νυκτὸς ἀῑδιας ἀεργήλοιό 9 ὕπνα κοίρανον. 

ορ Ἆ 9) » « ον ου ον « 

Οἴμαι δὲ καὶ τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν ἑτωῶ Φῶτα  χαλέν τὴς παλαιᾶς, ὅτι 

τὰ γυώσκεῶ αι κ) γεώσκεω ἑχάσω αἱ συγγένειαν Έρως Ἰαυρὸς ἐμπέ- 

Ὁ ϱοο 

. ἀνθρώπων] Ῥοτίε, ἀνλρώπῳ. 

Οι .ἠσίας] Ιερεπάαπι ἐσία, οαπη Ἁγ|. εἰ Βεϊῆς, 

μα {οε]είαεῖ «οπαία (απαιαπι {ιπῖςι]ο αοάαπα 
τγαδῖ, αἶῑας αΠαπάε αἆ τες ασεπάἆας {είε «οπ/{εΓιΠέ. 
1. Ας παΒί νάεεατ Τρία γίτα, εί ααοά Ἠοπαίηες 

παῖ1 {απια5, αἆ Ιπποίείοεπάάπι ποδῖς ἀῑνίηίεις ος] 
ριΠε. Ε4ϊ απτεπῃ αα]ίαιε ποῄταπα οῬίουΓη εί ἴσπο- 
τας ἀάπι {Π πηασπο αΠ]γετίο {εοταπα εχίρι5 Γεγέυτ: 
επι αωίεπα Ιπίες {ε «οδιπέ Ποπιίπες, αἀερίί Ίαπα 
πιασηἰζμάϊπεπι εβι]σεπτ εἰατίαιε εχ οὑ(οιεῖ ἤ- 
μη: εἴ οοη/(ρίουΙ εχ αὈάϊεῖ. Ἀοη επίπα Ποξῖξία 
γία εβ αἆ ἘΠε Ἡτ ποππα]]1 ἀῑσμαπε; {εἆ ἘΠε αἆ 
ποείαπι. ἸἈαπι Ε/Τε Ἠαης Ἠαδεί νῖπα, ποῦ υέ {4- 
εἷαί εα αυς Ώυπε, {εά υἱ οβεπάλε: [ους πεαιε 

«νέα ἐφ ἡμέρη τρέφοντες] Ῥαΐο εοττϊσεπάατη εῄε, νέα ἐφ᾽ ἡμέρη Φρονέοτες: τί {αρτα ρ. 722. Ὁ. 
.αρτήµατι συντόνως πλαθέντες] Ίμερο, αρτήµαωτι συντόνω σπαθέντες, αῖ Ἐεἰβκίας Ίετι γλάῑΓ. Ῥείας εἴἶαπι τοςᾶ-- 

πεπάνπῃ, πες οµπη Χγ]. ἵπ αρτύµατι τηπίαπάντη, 

«πολλῷ] ΒΑΠΗΠΙ, πεο πηπίαπάνπα: τεάᾶἰάϊ ἵπ Τα άπῖς, Ἠατ], πόλω. 

ἱπίετίεα τες ἵῃ παπι τεάίραηέας, [εά (απίαπη ἵπι 
οὐ/ουταπι αλάπομπέατ. Ἠίπςο ε[ε αιοά πιβ]ογαπη 
Ιηβτιίο Βοίεπι ει Αροϊπεπι εαπάεπι ριίαηῖες, 
Ὠε]ίαπι εε Ῥγιπίαπι «οσηοπαϊπαΏέ ο πιαπΙ{ε[ίαη-- 
ἆο: Ποιί αἀνετί[α ἀοπιίπαπι {οτεῖδ, νε ἶς Ώεις 
εβ πνε ρεπῖας, «46η ποπιπαπί (πο ΒΙΗ{οπεπι) 5 
αιοά ποβ, «πι ἀῑΠο]νίπιαγ, αὈελπιας ἴω Ίοουπα γἱ- 
{αἱ Ἱπαοσε[απα: εξ γοςληί 

Θοπιπῖ {οοοτᾶίφ ἀοππίππα, οβεςεΡ(ε ποδλῖς. 
Ἐκηβπιο αιίεπι ρίαπι 4ποφιε Ἠοπιίπεπι νείετες 
Λῥοία ἀῑκι[ε, ααοά απϊομίαιε ποβταπι οὗ «ορηᾶ- 
εἴοπεπη «πα Ἰαπιίπε (1ἆ εξ ῥῥος) αετῖς εβ Ἱπίυς 

ων ον 

πο πμ 

πμ ασ μμ ἵ--ἍἊ------ 

«λωκς., -ὰς 
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π Φυκω. Αὐτώ τε τὸ Ψυχὶὼ ἔνιοι αἶν Φιλοσόφων, Φῶς ) τῇ ἐσία 
νοµίζµσι, ἄλλοις τε χβώμβροι τεκµηβίοις, καὶ: ὅτι τγς ὄντων µάλισα Ἡ 
μθὸ ἄγνοιαν ἡ Ψυχὴ δυσανααγετέῖ, «καὶ πᾶν τὸ αἀφεγγὲς «ξαιρέ, καὶ 
περάτ]εται τὰ σκοτενὰ, Φόθ καὶ ὑποψίας ὄντα πλήρη «ξὸς αὐτίώ' 

ἡδὺ δὲ αὐτῇ καὶ πο)εινὸν ὕτω τὸ Φῶς ὅνιν ὧςε μηδὲ ὤλλο πι τῇ Φφύσὲ 
τερπνῶν ἄνόυ Φωτὸς Ιπδὸ σχότης Ὕέλει, ὸλλὼ τῶτο πᾶσων ἡδονὼ καὶ 
πάσαν Ώ]ατοιοἱὼ κ Ἀπόλαωσυ, ὥασερ τι χοὸν ἤδυσμα χαπαμιγνύ- 
Ἴμᾖρον, ἑλαρὸν ποιξί καὶ Φιλάνθρωπο. Ὁ δὲ εἰς τὼ ὤγνοιαν αὐτὸν ἐμ.- 

λ / Ν ω λ / »/ ) 

δαλὼν, καὶ σκότος «ξιαμπιαόμλμος, καὶ χενοτιφῶν τὸν [ίον, έοικεν αὐ- 
λ / Ἀ ϱ/ κ . οι 

τὼ βαριώεῶ-αι 7 ύεσν, κ απαυδᾶν «φοὺς τὸ 5/). 
/ { ω / λ ο ἐπ ᾽ ο ω 

ο ζ.. Καιτοι τῆς γε δόξης κι τὸ -Ἔϱ Φύαν ἀὐσέθῶν χῶρον, 

Τάσι λάμπει µένος ἀελίψ 
Των ἐνΦένδὲ νύκτα κάτω, 

Φοινικορόδοις ἐν λειμώνεοσε, 
Καὶ τοῖσιν ἀκάρπων μεν ἂν.) ηρῶν 
Καὶ σκυθίων δένδρων ἄνδεσι τε) ηλὸς 
Αιαπέπ]αται σεδίον, 

καὶ ποταμοί ες οχλωσοι καὶ λέίοι λ]οῤῥέησ, ὢ Ἀἱατοιοὺς ἔχμαν ὂν 
Ν 

µνήµαις κ) λόγοις Ἡό γεγοότων κ) ὄντων, «Ὀδαπέμποντες αὐτᾶς κ) σωυ- 

ολ. 
.ἔξαιρε ] Ῥοτίς, ἐχδαίρει. 
.«Φέλεν] Ἐοτίς, 3αλπειν. Ο: Ηατ]. Ίαπ. χαίρει. 
.κομὸν] δὶς Β. Ο. Ε. Ἠατ]. Ἁγ|. οοἆ, Ὑπ]ρο, καινόν. 
ἑλαρὸν] Τπωπηο ἱλαρὰν ουπα Ἑεϊῆς, 

» περιαμπιχόμιενος] δἱς Ἑ. Ο. Πατ]. Ὑπν]ρο, περιαμπεχόµενος. 
«φύσιν εὐσεοων χώρο] Ἐοτίς, φύσει εὐσεθών χῶρος. Ἱ. 6. άΜεγα]ὰ: Ίοσις υἶίκς εἰ οε]εὐγμαιἰς ϱβ Ίοοως θεαίογιπε. 
. Καὶ τοῖσιν---- δένδρων ] Πεερεπάστη, οσπι Ὁ, Ἐυπηκεπίο, καλοῖσιν εὐκαρπων μὲν ὤνδήρων, καὶ συσκίων δένδρων-----. 

«10Ο, ἄκλυσοι] δὶς Α. Ἐ. Ῥ. Ὑμ]σο, ἄκλαυσοι. Ὁ. εἰ ]απ. ἄπανσοι. οΟΘΩΦΒ 
μεσα Ὁο ο ο0ὰ Ον. 

4πποί οοσποίοεπάϊ εἰ Ἱηποίείοεπάὶ, Τρίαπι νετο «οτί {ποῖς, ἶ ἱρίαπι υἰάείατ οτίμπα [α1άΐτε, εἲ 
απίπιαπι ποππυ]] ρΠ]οίορβοτωπα Ίμπιεη {ιαρίε 3αιοά εκ{Ητεγίς λε {ειτε, 
ηαίμτα εΠε {ατυιιηῖ, Έαπι αλῑῖς υίοηῖες ΑΓΡΗΠΙΕΙ- ΥΠ. Ἐε νετο ΕΠε εἰ οε]ερτατί, ρτορτῖα «εΠ- 
19, {απ αὐοά Ππυ]]απα επι αηίππα πιαρί αγετίαΐιτ {επεατ ἁοπιὶο]ίο Ῥεβίοταπι : 
ουαπα Ισπογαπίίδπη, εἴ οπιπία Ἰμοῖς εχρεγεῖα νυ]τας, Η]9 αριά ΙΠ{ετο Ῥετ ποξχεπα 
τεπευγήαιε {ωτρατας, πχειμῖς, 2ο ΠΗρεᾶα Ἠαδεί : ο Βο]ἱς Πι]σεί Ίασατ αἰτηῖ, 
Ίτα αὐίεπι εἶ ἁι]οε εβ Ίμπιεῃ. ἵα ἀε[μάεταδί]ε, ια: Ῥετ Ρταία ρυπ]οεῖς τοῇβ 
πΙΙ] ανά 1ρᾷ Ἱαουπάυπα Ππε «ο αξ 1π εεπεῦσῖς ΟοπΠία. 
νεἰῖτ αἀπιίειετε: {εὰ οπηπεπι εἰ γο]ηρίαίεπι, Ἰο- Ἠ]19 οαππρις Βοτιάμθ ραίεί 
σµπι, ας ἀε]εξταίίοπεπι Ἱαχ αἁπιϊχία νε]ιέῖ οοπι- Ὑπτεπίαιιε {τοπάῖρις ατροζαπι, 
παπε «οπάΙππεπέιπα {αανεπι τεάἁαί αἴηιε ρταίαπι. Βινίαιε αμ]άλπι Ίεπες εί βυέχααπα ναι]. Ρε- 
Ομ νετο (εἰρίαπι ἵπ οὐ[ουσίέαίεπι εοπϊεῖς, ας ίε Βαυπε; πιιίυααιε {Ε οοπ[αεεμάίπε οὐ]εέϊχλης, οοπι- 
τεπεὺτῖφ Ιπνο]νίς, νἱζππαιε ἱπαπῖφ Ππιϊ]επι {ερυ]-  ππεπιογαπάϊς εί εχκρ]ςαπάϊ τει ρταίεγῖεῖ ας 

419 -ὁ 



πλου, τα να ο Υ τὰ, 

ὀντε. Ἡ δὲ τρίτη τἶδ ανοσίως (Φεοιωκότων κὁὶ ο «Ὀθανόμων ὁδός ὕδην εἰς 
ἔρεοός τι κ) βάραθρον ὠδοῦσα τὰς Ψυλας, 

Ἔνθεν τὸν ὤπειρον ἐρεύγονται σκότον 
Βληχροὶ δνοφερας νυκτὸς σοταμὸὶ, 

δι Χμημω ό Ἀποκρύτήωτεν ἀγνοία λήθη τὰς ωναζηθῥος Οὐ 229 
οὔτε γύπες κερ]ῥων ὁν Υἲ τρ πονηρῶν κείρουσν αεὶ τὸ ἵπαρ Χοτακέ- 
χόυτα| ὸ ἢ Ἰ κοπασίσητεν 6ὐδὲ {βαρων ππνων ο χΦυφορίαι Φλίρησι . 

χφταπονῶσι τὸ σώματα Ὑ χολαζομημων' | 

41ο 

Οὐ 2ὸ ἔτι σάρκας τε κΦ] ὀσέω ἶνες ἔχασιν" 

5 Λ/ ε / σ / ο / / 3 / η 

6ὐδὲν ὅδιν ὑπόλειμμα, σώματος ποῖς τεθγηκόσ τιμωρίας ἀπέρειαν ἀνπ- 
/ / “. ώς / ο” νά ων νο μ 

τπε δέξαῶα/ δωωμἆον' ὀλλα Ἑν χολασήβκον ὡς αληδῶς τά χοκῶς 

βιωσάντων, ἀδοξία κὶ ἀγνοια, καὶ παντελῶς αφανισμὸς, αἴρων εἰ τὸν 
ἀμειδη «ο οταμὸν στὸ τῆς λήθης, χφπαπονήζων εἰ ἄρυασον κα] ἀλανὲς 

Ε 

Φέλανος, ἀχεισίαν καὶ ἀπραξίαν, πᾶσών τ᾽ ἄγνοιαν ὁ νεος σιυ- 

εβελκόμηρον. 

Ο. 12. Ἡ δὲ τρίτη] Βἱ Υετα εβ Ἱεξίο, αἱ ε[ε νιάείατ, {αὈιπ{ε]Ισεπάππι ὁδὸς, εἰ ΠΟΠ ἀπθιιαπάυπι απῖη εχο]ἀετῖε 
Ίοσις ἂε /ειάα φ]ζ, τῶν µέσως βεθιωκότων. 

Ὦ. ϱ. ἀπέρεισι] Ὑμ]σο, ὅπέρ ἔι, αποά Βίεριαπας Ἰηνεχιίι {ωπηίαπι εκ Τ,εοηῖς, Ῥο]. Βομοίξ, Αποπ. ααἲ, αἲ {α]- 
Τεπα {επίοπ/ῖαπη Ίοσο αἀάετεπί, Ιζα οοττεχεταπί νείετετι [ογἱρίΙΓΑΠΩ ὧπέρ εἶσιν Ρτοᾶῖίαπα ἵπ οπιπῖθας Ῥτῖ- 
οπίρας ΗἨῦτίς οἳ {οπρεϊῖς εἰ εἀϊμς, Αἱά. Βαΐ,. Χγ]. Α. Β. Ο. Ε. Ἠατι. Ῥ. Ἠίϊπο ποπ ἁπριαγί απέρισιν 
εζετο, 

Ε, α. ὠπὸ----καταποντίζων] Ἐοτίε, ὑπὸ τῆς λήθης καταποντίζων----, 

Ε. 3. σᾶσάν τ᾽ ὤγνοια»] τ᾽ αλάιταπα εκ Ο. :ΒΙπηΗτος οοᾱ. Ἁγ]. τε. 
ποη επι πεοεβς, 

Ιάεπι εἰ Ἠατ], εκΠ]ρεηπί καταποντίζε, αιοᾶ 

Ρια{επεῖρις. ΤΓετεῖα γία ε[ εοταπα αιὶ Ἱπιρία εί Πεϊαηέ «Οἵροτα Ραπας Ἱπεηείαπι : 
Πβαρίείοίε νιχετιπί, αὐα αηίπιας Ιη ΟΓΟµΠΠ εἴ ΥΟΓΑ- 
σίπεπι ἀειτμά[ε, 

ή Ἱππιεπίας (επεῦτας εταέϊαπί 
γαἰ]άϊ πίστα ποδτῖθ Ευν!!, 

τεοὶρ]εηέες εί Ισποταπεῖα ας ουΗνίοπε οεευ]- 
(αηίες ϱο5 αἱ ριπίαπέιτ. Ίοη επίπι νι]εωτες 
{επιρετ ]λοεηείπι ἵπ {ΕΓΓΑ ἀεραίουπεις Ίεοισ; αμ 
επῖπι {ση 1ά αμίέ ρυγεάίπε αὈ[απιταπα ε{ε: πεφιε 
Ροπάεγωπῃ ππο]ες ρε[απάοτυπι βήραπί αἴαιε «οἩ- 

Νο είεπίπι αΌτῖς Πιπί οἰπόχανε σατηῖθας οὔα : 

πεαιε τε]]αᾳιῖα {απέ «οΓροζαπι Ρο(ξ πιοτίεπι, αὐα: 
οτιοίαέας ΙπβΙδίοπεπι {ο]άϊ «Ἄρετε Ρο(!πΕ. Ῥά 
τεγεΓα υπίσιπα 605 ααϊ ππα]ε νἰχεταπέ πιαπεί {αρ-- 
Ρ]Ιεῖαπι, οδίουπί(ας εἰ Ιᾳποταίο, εί αθοᾖεο Ιῃ 
π]μ]]απα τεάίρεης, εί οὐ]νίοπε ἵπ Βανίαπα ]απι 
Π]ρειθί]επι αὈηρίεης, ἵπαιε αὐγβαπα ἀεππεΓβεῃς, 
εε ἵπ να(Ηβπππυπι ππατε, ἱπι]ταίε εἰ οἵἵο, ἴρηο- 
ταίίοηεαιε εἴ οὐ{ουγϊέαίε οπιηῖα ΙΠΥΟΙΥΕΠΡ, 
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ΠΔΟΥΤΑΡΧΟΊ 

ΠΕΡΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

ΡΕ] Εμ. 
Ρ Ε 

ΜοὸόοςδΙο ΑΔ. 

α. Π / ον η ς ω 2 ος 

ΜΕΝ Φωκίωνοο τᾷ χβηςοῦ γωνὴ χόσµον αὐτῆς ἔλεγω Ει) 
τὰ Φωκίωνος σρατηγήµωτα ἐφὼ δὲ κόσμον ἐμὸν οὐ μόνον 

ἴδον, λλλὸ 3 καὶ κονὸν ηἴν οἰχείων πάντων, ἠγοῦμαι τὼ τὰ ἐμῶ ὃ- 

δασκάλα «ξι λόγως απουδώ. Τῶν μθὺ 39 σρατηφῶν τὰ οχιφανέαζα 
χατοβ)ώµαπα, σωτηρίας µόνον οἴδαμδυ τῆς ὂκ Ὁν «φδοχεῖμα κωδιων 
αἴτα γεγνόμᾶρ / ».. Ἀ / ω Ἂ Ἀ ς / 2/ 

α. σρωτιώταις ολίγοις Ἡ πολει µια, Ἡ καν ενι πνι «ε3γει, 
, ε] α) ο 2, .”/ /’ 3 2 

βελτίας οἳ ἐδαμῶς ποιοκῶτα ἔτε τᾶς σεαπώᾶ;, οὔτε τῆς πολίᾶ,, δλλ 
6ὔδὲ τὲς ὁμοεθνες Τ' δὲ παιδείαν, ἐσίαν όὐδοιμονίας ὥσαν, αἴτίαν τ΄ «ὐ- 

9 ς ω 3 »” Ἀ 3 / 3 χ ομλίας, οὐ µόνον Όὸὰν ὄὐρᾶν Ἡ οἴκῳ, ἢ “οόλει, ἢ ἔθνει χρηήμίω, λλλὰ 

ας ιό ρα λόν, εἶως αιἱ Ῥτοῦις α{αγραέυς 
ε{[ε, πχοί ὅδαση ογπαξι ε[ε ἀῑσοεῦαι ΄πα- 

γή1{ [1 γες ῥγαείατε σεβας: αί εΡο οΓπαππθηίωπι 
ποῦ πιῖΏί (ληίαπι ρεσυ]ίατε, {εά ουπι οπιηίοις {λ- 
πηϊ]ατίδις «ΟπΙπΠώΠε, εχΗξπιο πχεῖ πιασἰξτί ἵηπ 
ἀοάϊτίπα Ῥοπατυπι αγείωπα ἀπρεηείαι, Μονίπιω 

επῖπα ἱπιρεγαίοταπα ρυ]ομεγτῖπια [αείποτα [αἱαέεπε 
αιτυ]ήε ἁμηίακαί ε ργα/{επίῖ ρετίςι]ο ραιιεῖς πο]ῖ- 
εἶδας, αυέ απί νε υτδῖ, Ίνε σεηεῖ; πιε]ίοτες πειι- 
εἴαιαπι {εοΙῖε νε] πιϊ]έες Ηχος, νεἱ εἶνες, νε] ρε-- 
Π]ες: αἲ Πρετα]επι ἀοίρμπαιη, αἩςξ εί {εΠςιίαςίς 
εί πιαϊετία, εἰ οοπ{α 11 Ῥομί εβοξίγικ, ποῦ {λπιϊ]ίαξ 



.ιά ΠΛλογταΡχογ 

ποντι τὰ τν ἀνθρωπων λε. Ὅσῳ ἆω ἡ ὂκ παιδείας ὠφέλεια μείζων 
πάντων σρατηγηµάτων, τοσότω  ἡ «Ὅθὶ αὐτῆς μνήμη οὐξία απουδῆς. 

β. 'ῇ γοιῶ δευτέρα εἲό Κρονίων ἡμέρα, ὁ κφλὸς Ὀνησικράτης οὐχ 
πὶω ἑρίασιν ἄνδροις Μεσκῆς ὀπικήμονας «Ὀρακεκλήκει ἤσαν δὲ, Σιωτή- 

θιχος ᾿Αλεξανδιόὺς, κ] Λυσίας, ές το τῶν σιώταξι αρ αωπά λαμ- 
Μανόντων. Ἐπεὶ δὲ τὸ νομιζόμᾶωα σιωτετέλεσο, Τὸ μΏὸ αἴτον τῆς 
ἀνθρωπὰ Φωνῆς, Εφη, ὅ, τι ποτ᾽ ὰν, ὦ ἑπαῖροι, νιῶ οιζητᾶν, οὐ συµ.- Ὀ 

ποπκὀν' «ολῆς γὸ νηφαλιωτέροι δείται τὸ εώρημα" ἐπὲ οἳ ὁρίζονται 
τ. Φωνὺ οἱ ἄθισοι γραμματικοὶ, αέρα ππεπληγμλύον αἰῶητὸν ἀκοῇ, 

τυγγάνομδ τε χδὲς ἐζητηκοτες «δι Γεαμματικῆς, ὡς τέχνης ο ππηδεία 
2ραμμαῖς τὰς Φφωνὰς δημιαργεν, καὶ ταμιόύειν τῇ ἀναμνήσὰ, ἴδωμοᾶρ τίς 
μὲ ωύτωυ δευτέρα “ρέπεσα Φωνῇ οχισημη. Οἶμαι δὲ, ὅπ Μεσική. 
Ὑμνὲν 3 ὀὐσεοὲς καὶ «φθοηηούμΏμον ἀνθρώποις τὰς Ὕαιρλσαμηῤης αὐτοῖς 

µόνοις τὶιὼ ἔναρθρο Φωνἱιὼ Ἰεός. Τάτο ὃ καὶ Ὅμηρος ἐπεσημήνατο, ὂν 
οἷς λέγει, 

Οἱ 3 πανηµέρλοι µολπή 9εὺν ἱλάσκοντο, 
Καλὸν ἀείδοντες παιήονα» κξροι Αχαιῶν, 

Μελποντες ἑκώεργον" ὁ Ὁ Φρένα τέρετ ἀκέων. ----- η 

»/ ἡ αυ ου ον ο ε) ο . ) Άγε δὴ, ὢ Μεσκῆς Φιασῶ ), τς «Ὠρῶτος ἐχεήσωτο Μεσικῇ ἀναμνήσωτε 
λ ς / - λ Ἰ νο 2/ / ε / 3 λ / Σο/ 

τὰς ἑταίρους κοὶ Ἡ εὗρε «οΌὸς αὐζησι (ωύτης ὁ χρόνος καὶ Τῖνεο 60δὺ- 
ο 5 / " 3 λ ἡ Χιμοι γεγόνασι Ὁν τ΄ Μεσικἱὼ ὀπισήμίω µεπιχειρισαμλῥων λλλὰ μἱὼ 

πιοὰο αιί τί νε] ρορι]ο, {εά ιπὶγετίο ρεπετὶ 
Πήπ]απο μεί]επι «οπηρεΓία. Ώμαπίο ἴρίεατ εα ε[ε 
αὐαπῃ Γες Οπ1Ώες Ῥε]]]σα: α11]1ος, {ληίο εἴῖαπα Πηα- 
σίς «οἰεπάα ε{ὲ εἶας πιεππογία. 

Ἡ. Ἐπίπιγετο {εομπάα βαζατηααπι ἄῑε Όπε- 
Πεταῖες, Ἀοπιο ερτερῖις, αἆ οοπνἰνίαπι νοςανεται 
νΊτος Μήαῄσα {εἱεηίες: εταπέ γετο Ἠϊ βοϊεΓίςμις 
Αεχαπάτίπας, εἲ γα ππυς εοταπι αιῖ αἳ {ρίο 
ΠΠρεπάίυπι {απιεραπε. Ῥοβαιαπι οπιΏία Γἱ{ε ΡεΓ- 
αέτα Ππεταπέ, 151 {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ οτίας εΠ: Όυα εαυῇα 
Πε Ἠωππαπα: νοςῖς, Ο) {οςῖΙ, ἵπ οοπνἰνῖο αάστετε 
ποπ ςοπγεπῖς, εί πιασῖς [οὐτίαπα εα αμα Εἱο τεαι- 
τς ἀηΠραζαίοπεπι. ΄ θεά αποπίαπι ορβπηῖ ϱΓΑΠΙΠΙΗ- 
εἰοί ἀεβηίαπ{ Ὅσεεπα, αἔγεηῃ βῥεγεή/ση ε[[ε, σέ σ- 
αι [εη({αίμγ: Ἠετίηιε α ποδῖς ἆε (αταπιπιαίςα εἴε 

ἱπααίπέαπα, ξ ατίο φις Γαειλαίεῃ ῥαδεαί υοεεε 
ἠ{ργε εκβγέγιοπάἡ, ας ΙΠοΠΟΥα ἑαηφπαηι ἐπ ῥεπε γέ- 
εοπάεπά{; νιάεαπια ημπς αἱ Ρο ελπῃ ρτοκίπιε 
{εαιαξαί {οἰεπεῖα αἆ νοσειη Ρετίπεῃς, Ἐί αἴεπα, 
πίᾖ [αἱ]οτ, Μαῄσα. Ῥϊαπα επῖπι ε{ξ ας ρΓαρεῖρυαπα 
Ποπιίπαπι ος Εαάϊαπα, Ἰαιάεο «απετε Ώεοτωπα, 
αιἱ {οἱ Τρᾳς οτιςι]αίαπαι νοσεπι [πε Ιατρῖεῖ: 
αιοὰ Ἡοπιετις Πὶ5 γεγβδις ΠρπίΠεανίε; 

Έτρο ἀῑε {οῖα Ρ]ασαραπί σατηλῖπε Ῥπαραπι 
Ἐοτπιο[απῃ Ῥερεοπα Αε]μαῖσα ἔάτρα οαπεΠίεθ 
Έτ πιαρπ] Ἰαμάες πιοάν]απίες ατοϊεπεπ{ῖθ, 
Ἠ]τας αάϊία ρεπεπίαηί ραπάϊῖα ρεέχας, 

Ασὶεε ετρο, Ὁ) εἰοτῖ πηαβςί {οα]ε», ἵπ πιεπιοτίαπι 
τεάἰρῖτε, ααἱς ργίπιας Μυβσα Πε υ{ᾳ», αυἷά εἰ ἵεπι- 
Ρις αά]εςετῖε, αἱ ἹΜαβίσαπα [εἰεπίίαπι ἴγαέϊλπάο 



ο ο ο .”..”.”.”.”.ϱ..--κμώώμώμ 

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 417 

κο εἰς πόσα κοὶ εἰς να χρήσιμον τὸ οηπήδευμα. Ταῦτα μὺ ἔπεν ὁ 
δδοάσιαλίθ”.. 

1132 

Υ. Ὁ ὃ Λυΐας ὑσολασὼν, Παρὼ «πολλοῖς, έφη, ἐζητημβύον «σξό- 
6λημω ολιζητᾶς, ἀγαῖᾖὲ ᾿Ονηάκρατεο Τῶν τε Πλατωνικῶν οἱ 

πλέῖσοι, καὶ αἴό Ἀπὸ τὸ Περιπώτο Φιλοσύφων οἱ ἄθισοι, «οί τε τῆς δρ- 
/ ρω / 2 / Ν αλ ώ. ἐ » Ὁ / 

χαίας Μεσικῆς σωυτάξαι ἐσπύδασων, κοὶ «δι τῆς αὐτῃ γελυιμθῤης 
«δαφδορῶς λλλὰ 3} καὶ γραμματικῶν κοὶ ἁρμονικῶν οἱ ἐπ᾽ ὤκρον 

παιδείοις ἐληλαχότες, πολλίὼ απυυδίω) «δι τῶτο Φεποίμωτα. ΤΙολλὴ 

φοιῦ ἡ κ σωωτεταγότων Ἀ]αφωνία. Ἡραχλείδις σἳ ὂν τῇ Σιωσφωγῇ 
« ὃν Μεσκῇ, ἳ' καρῳδίαν καὶ Ὁ κιδαεωδικὼ πο οίησν «οβῶτον «φησιν 
᾽Αμϕίοα «πιοῆσαι, τὸν Διὸς καὶ ᾿Ανπόπης, τᾷ πατρὸς δ]λονότ διδαξ- 
αντος αὐτόν. Πικυῦται ὃ τῶτο ὂκ τῆς ἀναγραφῆς τῆς ὂν Σικυώνι Ἅπο- 

/ κα. / μη, Ν αν λ λ ὴ λ 1 
κειμλῤης, δὶ ἣς πώς τε ἱερείος τας όν ΑΡργει καὶ τες “οοητὰς κο] τες 

Μεσκωὺς ὀνομάζη. Κατὸ δὲ 7 αὐτίὼ ἡλικίαν καὶ Λῖνον τὸν οξ Εὐροίας 
θρίιύες ποεποιηχέναι λέγει, καὶ ᾿Ανδίω τον οἲξ ̓ Ανθηδόνος τῆς Βοιωτίας, 

ὕμνας κ Τιέριον τον ὂκ Πιερλας, τὰ «ξὶ τὸς ἸΜάσας ποήμαία Ὕλλα 

κοὶ Φιλάμμωνα τὸν Δελφὸν, Λητᾶς τε καὶ ᾿Αετέμιδος, κοὶ Απόλλωνος 
ολύεσιν δηλώσαι ὂν µέλεσι, καὶ χοροὺς «οθῶτον «ἳθὶ τὸ ὂν Δελφοῖς ἱερὸν 

ω / ον Ν / ου ᾽ / λ 2 / / 

σἵσω) Θαμυρω ὃ τὸ Ύψος Θεῴχα, ἀὐφωνότερον καὶ ἐμμελέσερον πών- 

Ἐ. 4. αὐτῃ---παραφδορᾶς] αὐτῃ {απιβ α γ]. Ὑμ]σο αὐτῆς, ᾳαοά Βίερῃ. Παϊαϊί εκ Τιεοπῖο. Βοβοίξ. πεο ἀῑ[επ- 
Ώμπί Κ.. εἰ ἱεγῖας Ῥαπ{,. παπα Α]ά, Βαΐ. Ε.. Παβεηί αὐτοῖ. ΟεἴεγΙπῃ σαραφορᾶς εβ ἵπ Ῥ. Τεοπίςο, ]απ- 
ποῖ. Ρατί{. 2. 

Α.. 7. Δελφὸν] Βὶο οπιπες {οπῖριϊ Ε, ΕΚ. Ῥατίί, 1.2.2. Τ. Ὑ. Τιεοπῖο. Ξοποί{, ἵεπα Ἱπίετρτείες Ὑαἱσυ]]α5, Απιῖοῦ. 
γι. Αι εὐτῖ οτί οπιπε», πε Βατείίο α]άεπι εχοερίο, ἀδελφόν, 

ποῬί]ες εχ{τεγίΏξ: πες ποπ εἰ αἆ αιοξ απαπ({- 
Ύυὐς τες Μιίισα {τ με]. Πας ἀῑχίί πιαρίβεγ. 

ΠΠ. Ίο γα (εΓπιοπεπι εχοῖρίεῃς, Όιαίο- 
πεπη, Ἰπομίς, Ῥοπε ΟπεῄοΓαίες, ργοροηῖς α πημ]τῖς 
αθἰίαίαπη. ΊΝαπι εἰ Ρἱατοπίσοταπι Ρ]ετίαιε, ε Ῥε-- 
πιραίειίοοταπα ργα{ἑρητιβμπαί ας νεῖετὶ λιβο., εἴ 
αια εἰ αοεῖάϊτ οογτωρτε]α, (ογιρεπάϊ Ἰαῦοταεπι {ι- 
εερετµηῖ. θεά εί (αγαπηππαζίσοταπα αἴαιε Ἠαιππο- 
ηίοογαπα ἀρέτιαπαϊ παα]εαπῃ ἵπ θαπῃ επι {ιά 
Ἱππρεπάετμπί. ἸΜαρπα νετο εβ οοταπι αμἱ ἆε ας 
{οτιρίετιπ{ ἀϊῑΠεπ[ο. ἨΗετας]ῖάες ΙΠ Πρτοι, αἱ Πο- 
πιεπ εἰ Οοἱεᾶιο Ἐεταπι Μιῄσαταπη, οἴεαγα» 
εληίωπα ε]ωίαμε ατίεπι εκεορἰζλίαπι ρτίππαπα Ρεί- 

ΥΟΙ..Υ. 

δεί αὓ Απιρμίοπε Τουἱ5 εἰ Απεϊορα Πἱο, Ραίΐγε 
πἰπαίταπα ἀοοεηῖε. ΔΑίαιε Πάεπι [αεῖς Ἠμῖς {εΠ- 
εεηεία» εκ Οοπιπιεηταγῖο αιῖ ΡΙΟΥΟΠΕ [εΓγαίαΙ, ΕΧ 
αὐο εξ {αοςεγἀοῖες Αιρίνας, εἰ Ῥοΐτας, εἰ Μαίιςος 
ποπηίπατ. Ἐκάειι (επιρε[αίε Τίπαπαι εκ Ένδοα 
οτἰαπάωπα αἲε ΄ΓΏτεπος, 1ά ε{ε, Πασυδτία σατπιίπα 
{εοίῇε; ει Απίπεπι Απίιεάοπε Ῥοβοτίσα παξαπι 
Ηγπιπος; εί Ρἰετίαπα « Ρἱετία ἆᾳ Μυΐϊς ροξπια(α. 
ΡΠΙΙαπιπποπεπι αποαις Τ)}εἱρίναπα Τ,αἴοπα, Ὠΐαηαε, 
ει Αρο]]πίς παϊα]ες ολΓπηῖπε εχρ]ἰσαΠε, εἴ αῦ «ο 
Ρτίπιαπι «ποτος αριά Π)εἱρβίοιπι ἑεπρ]απα β[ς 
ἱπάήτωτος : Τ Παπιγτῖη αυίεπα, ΄ΓἩτασεπι 6εµετε, 
γοςα]μ5 εί εἰεραπ{ίας οπιπίθις εὰ αείαίᾳ οεεϊπίΠε; 

3 Ἡ 
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των τὰ τότε ὥσωι, ὡς ταῖς Μέσαις, κ τὴς «Φοιητὰς, εἰς ἀφώνα χοτα- 

σἶιδαι πεποιχέναι δὲ τῶτον ἱδορέται Τιτάνων «σθὺς τς ὴεὺς πόλεμου" 
γεγονέναι δὲ καὶ Δημόδοχον Κερχυροβον παλαιὀν Μησικὸν, ὃν ποεποηκόαι 
Ἰλία τε πόρφησι, καὶ Αφροδίτης κοὶ Ἡφαίσου γαμον' δλλὰ μἱὼ καὶ 

Φήμιον Ἰδοκήσιον, νόσον Ἡν Ἅπο Τροίας μετ ᾿Ααμέμνονς ἀναχο- 

μιῶέντων ποήσα οὐ λελυμῆῥίω δὲ 5) ὃν «εθειρημψων τὶὼ τ ποι- 
µάπων λέξη, κο) µέτρον 6ὔχ ἐχισαν, λλλὼ χαθαπξ Στησιχόρου τε κοὴ 

τν Ἀρλαίων μελοποιῶν, οἳ ποιοιῶτες ἔπη, πάτος µέλη «Ὀξιετ)εσων' καὶ 
ὸ τὸν Τέρπωδιον, ἔφη, χαβοιρωδικῶν πσομητὼ ὄντα νόμων, κγ νόµον 
ἔχασυν τοῖς έπεσα τοῖς ἑωυτᾶ καὶ τοῖς Ὁμήρου µέλη «ειίλεα, δει ὂν 

τοῖς ἀφὼσιν Ὑποφῆναι δὲ τῶτον λέγει ὀνόματα «φβῶτον τοῖς κιδοιρωθικοῖς 
νόμοι ὁμοίως δὲ Τερπώνόρῳ Κλονᾶν, τὸν «Φβῶτον συησἀμΏ]μον τὰς οὐ- 
λωδικοὺς γὸµεὲς κὶ τὰ «οςσόδια, ἐλεγείων τε κ) ἐπὼν ποητίὼ γεγωένα 
κοὶ Πολύμνησον τὸν Κολοφώνιον τὸν μετὼ τῶτον γλυόμημον τοῖς αὐτοῖς 

χβήσυῶ αι ποιήμαση. | 
ὃ. Οἱ δὲ νόµοι οἱ κ πότες, ἆγο}ὲ ᾿Ονηάκρατες, αὐλωδικοί ἤσων, 

᾿Απόζετο, Ἐλεγοι, Κωμάρχιος, Σχομίων, Κηπίων τε κα Δᾶος, καὶ Τει- 

µελής ὑδέῳ δὲ χρόω κο τὰ Πολυμνάσα. καλήμᾶμα ὀξθρένη. Οἱ ὃ 

Β. 8. Στησιχέρ] ἆ ατίἰσα]ητα 4δ Αἱιόίοτε ρτωπιβυπι θῑᾷ5, που ἄαδίιο. 
Ο. 6. σροσόδια] Τία Ῥατῖ{. 3. Ρτοῦαπίε Ῥωτείίο: Ἰἴαφιε νετ. Ὑπ]βο, σροσάδια. 
Ὦ. 2. Δες] Νοπ Ρ]ασεῖ υὶτῖς ἀοξτῖς. Βα]πιαβιι οοπ]οῖί Λύδιος: Βατείίας Τεῖος, νε] Τενέδιος φαοᾶ νετίεπᾶο τεά- 

ἁιά1ς, {εουίις Απιιοασι. Εαάεπι ταϊῖοπε οοτεῖρα5 Λεῖος. 

υπάε επι Ρροξίς οπι ἸΜα[ς οεγίαπιεη Ἱπϊνιπε 
ἀϊχετίπε: {ετεατ αμίεπι ροέπια {οτιραΠε ἂς Τ1τα- 

πι Ὀε]]ο αἀνετίας Ὠεος. ΕυιϊΠε εἰῖαπι Ώεπιο- 
ἀοειπι Οοἵογ{απα νείετεπι Μι[ουπῃ, αἱ ςαζ- 
πιῖπε ωΑμι  ὁρν ΤΠ εχοϊάϊαπι, εἰ Ἡ επετί οµπα 
γι]σαπο πιρεία. βεά εἰ Ῥπεπιήωπι Π]αςεπίεπα 
4ε τεάϊῖτα ϱοταπα αυἱ εαπι ΑΡαππεπΙποπε {μεΓαπί 
λἆ Γτο]απι ρτο[εξί νετία {εεῖε. ΊΆεφιε νετο 
Ίαπι «οπιππεπιοταίοζώπα ροξπιαίυπα {ο]αίαπι ΕαίΠε 
ἀῑδίοπεπι, 2υΐ Έα πιεπίατα σατετεῖ; {[εὰ Θτεί- 
εοτί αἩογαπιαιε γείεταπι Τγτίοοταπι ροξπιαίίς 
Ππιί]επι, αἱ νετῃαοις πιοάο αωίθις «ἈπετεηίαΓ 
πά]εοεταπτ. Ίαπι ει ΄Γετραπάταπι αἴῖ εἰατα- 
ἀϊοογιπι Ροξίαπι ΠοΟπποΓΙΠα {μῖς εί Ἡοππετί νετίι- 

δις, αἆ οεγέαπα οπῖαιε ποπΊΙπα πιοάος «αηεί]επα: 
ἱππρο[αίΠε, νετίαίαιε ἵτα ἵπ οετίαπαϊπίθις οεςί- 
πε: ειπάεπιαιε ργίπιαπν πιοάϊς οἰτπαταςάϊςεῖς 
ποπηίπα Ἱπιροία]{ο, Θἰπα]ε ΄Γετραπάτί Εμάϊο {ι- 
ἀϊαπι ΗΠε «Ἴοπα., αἱ ργίποερς εδίοίπαπι ΠΟΠΊΟ8 
εί Αάῑπίαιε πιοάος ἱπβμεωϊς, {οτῖρίος Ε]ερίαγαπα 
ει Ερίοοταπι σαγπίηυτη. Ἐοάεπαιε ροξπιαςίς 
υ[απῃ σεπετε Ρο]γπιπείξπι «οἱορποπίωπῃ, ααί α--- 
ἴατε Πέ ρο[ετίογ. 

ΙΝ. ἈΝοπι αμίεπι, πα ΟπεῄοΓαίες, ααΐθις 111 
πίετεπζατ, εδίοίπαπα, {πεγαπέ Αροίμείις, Ε]ερί, 
Οοπιατοβίης, θολοξηίοη, Οερίοη, Ὠεῖως5, Ττίπιε- 
Ιε5, Ίνε ἐπίρ]εχ. Ῥοΐεα (επιροτῖς εἰίαπι Ιπγεηία 
{απς Ρο]γπιπαίία ᾳυαξ γοςαπίωτ. Α: οἰιαγοράϊίςμε 

κο. οὐ ατα... 
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τῆς κιαρωδίας νόμοι «πότερον πολλά χρόνω τὴν αὐλωθδικῶν χατεσα- 
8ησων «η Γεπώνδυα" ὀκενος γοιῷ τὰς κὼαρωδικὰς «φεότερος ὠνόμασε, 
Βοιώπόν τινα κ) Αἱόλιον, Τροχαῖόν τε καὶ Οξμν, Κηπίωνά τε καὶ Τερ- 
πώνδυιον χφλών, δλλὰ μἱὼ καὶ Τετραοίδον' πεποί) δὲ τῷ 'Γερπώνόρῳ 

Ε καὶ «οζροίμια κθαρωδικὸ ὃν ἔπεσω. Ὅπ δὲ οἱ κάδορωθικοὶ νόμοι οἱ 
πάλαι ὃξ ἐπὼν σιωωντο, Τιμόλεος ἐδίλωσε τὰς γω πρώτες γόµες 

ὂν ἔπεπ αἱαμιγνίων, διυραμδικίὼ λέξι δεν ὅπως μὴ ὄὐ9ὺς Φανῇ 
«Ὀζανομὺς εἰς Ἱ δεχαίαν Μεσικἰώ. Ἔονε δὲ κ Ἡ τέχνίω Ὁ κβαρω- 
δικὼ ὁ Τέρπανδρος διεωοχέναι τὰ Πόθια }ὸ τετρώχις ἑξῆς νενικηκὼς 
ἀναγέγροσέα) καὶ τοῖς χρόνοι δὲ σφόδρα παλαιός ὕὸδι παρεσούτερον 
9ομῦ αὐτὸν ᾿Αρχιλόχα Ὑποφανει Γλαῦχος ὁ ο Ἰπαλίας, ὂν συγράµ.- 
μαή πνι τὰ «ει τν Ἀρηοαίων ποιητή] τε καὶ Μεσικῶν' «Φιὰ 2, αὐτον 

Ε δεύτερον λυέῷ-αι μΏ τς «Ὀβώτης ποιήσωνᾶς αὐλωδίαν. 
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έ. ᾿Αλέξανδρος οἳ ὂν τῇ Σιωαφωγῇ τν αξὶ Φρυγίας, κρούµατα 
Ὄλυμπον, ἔφη, «φθῶτον εἰς τὰς Ἑλλίωας χοµίσαῃ, ἔπ δὲ  τὲς Ἰδαίας 
δακπύλες Ὕαγνω ὃ «φθῶτον αὐλῆσαι, εἶτα τὸν τήτα ἡἠὸν Μαρσύαν, 

ἔτι Όλυμπο ἐζηλωκέναι δὲ τὸν Τέρπανδοον Ὁμήρου τὸ ἔπη, 
Ὀρφέως δὲ τὸ µέλη. Ὁ ὃ Ὀρφῶς θόδένα Φανεται μεμιμημλόθ” 
θὗδείς ολό πω γελύητο, εἰ μὴ οἱ Ἱ αὐλῳδικῶν ποήταί τότοις δὲ κάτ’ 
οὐλὲν τὸ Ορφικὸν ἔργον ἔοικε. Κλονᾶς δὲ ὁ ὦἵ αὐλωδικῶν νόμων 

Ε, 6. τον τῥ] Αἰκοταίσύτα ἀοἰσαδωκν. Κς. Μάδεί των νῶς Ρε]εο εἰλαή να]σείά. 

ατεῖ ποπηί πιω]ζο αηῖε ΕΡίοίπαπαι ΠΟΠΙΟ5 έεπροτε 
ἱπβμταεί {αης ο Γετραπάτο. 19 εΓρο οἰεματαρά[οίς 
ποπηίπα {[εεῖς Ῥοεοῦίαπι, Αοϊίαπι, ΓτουῬαυπι, 
Αουίυπι, Οερίοπεπι, Τ εγραπάγίαπι, ΄Γεϊγασθάϊωπη. 
Ἐεεῖτ εἴῖαπι ΄Γετραπάετ ργοσρπαία, ἷά ε{, ἈγπιποῬ, 
αἆ εἴλατα «αΏτΙΠη, γετία Ἱεχαππειτο. Όμοά αι- 
{επι οἰταγοράϊοί ποπηί απειηίεας Πεχαππειτίς νε- 
πδις οοπ{Εἰεεσίης, ΄Τἱπιοίλειις ἀεο]αταγίε; αἱ ρτῖ- 
πιο Ποπιος Ἠεχαπηείτί ρεγπιίοεης, ἀῑγταποδί-- 
εαπι εαηίανΙέ ἀἰξτίοπεπι, πε Ρτῖπια {τοπίς νίάε- 
τεζαΓ γείετεπι Μιῄσαπι νίο]αε,. Αρρατοί αυέεπι 
΄Γεγραπάκωπι οἰ]αγοεάϊσα αγία εχοε]]αῖῇΠε: παπι 
αυατετ νἱοΙΠε Ργιλία ἀεποερς {οηϊρίεατ. Αἀπιο- 
ἆμπι νετο απίίαυυς εβ. ΊἈΝαπι (ἱαμοις Ἱεα]ας, 

αοάαπα 1Π Ἠρτο Ώε Ύετεγίρις Ῥοξεῖς εἰ ἸΠιήιεῖς, 
Ρτίοτεπα επι Ατοηί]οςπο ρτοπµηςίας: αἲῖ εηίπι, 
ειπα {εομπάιπι εχβΙΙΠε ρο[ῖ εο5 αἱ ρεϊπαϊ ΕΡίΐ8 
«Άπετε Ἱπ{Ετμεταπε. 

Υ. Αἰεχαπάει ἵπ Οο]εξίαπεῖς ἆε Ῥητγοία, ρτῖ- 
ππιπι Ο]γπαραπι αΠετίε ἵπ Οταείαπι ρααΓίοπεπη 
Πάϊαπι Ἱπέαμῃε, ἀείπάε ]άαος ])αάϊγ]ος: Ηγα- 
ρπίάεπι ρίπιαπα Εδία οεοἰπίΠε; Ρροβ Ματίγαπη Ἶιι- 
ὰ5 Ε]ωπα, Ιπάε Όγπιραπι: ΄Γετραπάταπι ροττο 
απιι]αίαπι εΠε Ἡοππετί Βρίεο» νετίαδ, Οτρ]οί 
σαπεί]εῃας. Ότρμειις αιίεπι πεππίπεπη γἱάετιΓ Ιπηῖ- 
ἴαίµς: Πεπιο επίπι ἴαπο παίις Εαΐς5, οχίτα ροξίᾳς, 
αιἱ Εποετεπί εα ας 9 οαπεγεπίἁτ; Ἠοτυπι 
αμίεπι ουπι ορετε Οτρηίουπι ΠΙμΙ] Ἠαδοί Ππιῖ]α. 

8η 2 
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ποητὴς, ὁ ὀλίγῳ ὕρερον Γεεπώνδου νόμβρος, ὡς μὴῤ ̓ Αρκάδες λέγεα, 
Τεγεάτης ἱῶ, ὡς Ὁ Ῥοιωτὸὶ, Θηοαΐος. Μετὸ δὲ Τέεπανδυον καὶ Κλονᾶν 

᾽Αρχίέλοχος «Ὀδαδίδυται ωέῶαι. Άλλοι δὲ πνες τό συγροφέων ᾿Α/- 
δαλόν Φασ Τροιζιώιον «εότερον Κλονᾶ τὰὺ αὐλωδικίὼ συσήσαῶ-αι 
μΏσιν γεγονένο ὃ καὶ ολύμνησον ποιητὼ, Μέλητος τᾶ Κολοφωνίμ 
ὑόν' ον Πολύμνησόν τε καὶ Πολυμνήσίω νόµες ποήσαι. Περὶ ὃ Κλοᾶ 

ὅτε τὸν ᾿Απόζετν νόµον καὶ Σχονίωνα «πεποιηκὼς επ, μνημρνόύησιω οἱ 
ἀναγεγραφότες τὸ δὲ ΠΠολυμνήσου καὶ Πήδωρος καὶ Αλκμὸν οἱ τἴό ν 
μελῶν «οητα) ἐμνημονόυσω ππνὰς δὲ τν νόμων τό κιαρωδικῶν Ἡν 

Ὁππὸ 'Γερπώνδρου «οεποιημλύων Φιλάμμωνά Φασι τὸν δλαῖον τὸν Δελφὸν 
συςήσοιῶ-α. | 

σ. Τὸ ο ὅλον ἡ μὸ κ Τέρπανδρον καρωδία, καὶ µέχει τῆς 
Φεμώιδος ἡλιχίας παντελώς οπλῆ τις Έσα Φδετέλε" οὐ γὸ ὀξίώ τὸ 

παλαὸν ὅτω ποιέιῶαι τὰς χορωδίας ὡς νιῶ, Φὗδὲ µετιφέρευ τὰς 
ἁρμονίας καὶ τὰς ῥυθ μάς ὂν }ὸ τοῖς γόµοις ἑκάσῳ Φιετήροιω  οἰκείαν 
τάσι΄ διὸ καὶ ύπμω ἐπωνυμίαν ἔχον' νόμοι γὸ «φςδσηορόύ9ησων, ἐπειδὴ 

οὖχ οξὶώ ««ραοίώαι χα ἔχαςω νενομισμΏῥον εἶδος τῆς πάσεω. Τὰ 
3 «σεὺς τὰς Όεὲς ὡς βάλονται ἀφοσιωσάμβμοι, «Ἰξέοωνον 6ὐθὺς οπι. τε 
τὸ Ὁμήρου ϱ Ἡ ἄλλων «ποίησυ. Δῆλον δὲ τῶτ έαπ αἱ  Τερ- 
πανδρου «φξθοιμίων. ᾿Ἐποίήθη δὲ καὶ τὸ αῆμα τῆς καίρας᾽ φοθῶτον 

Ο. 3. ὡς βόλο]αι] ος Ίοοο Ἱπερίπτα ν]ἀείατ, εἰ ραι]ο {αρετῖας τεροπεπάπη παραθήνκαι ὡς ἐούλω]ο κα» ἕκασον----. 

6Ἴοπας γετο Εδίείπαπι Ποπιο αιῖ {δεῖ ραι]ο αἱμπί σοπιρο[αῇς, 
Ροβετίοι ΄Γετραπάτο, {Η1: ραϊτία ΄1 εσεαίε», { Αι-- γ]. Ίαπ [ππππια αμίεπι, οἰλαταράϊσα. Ἀα[σα, 
ελάίδις οτεάίπιις; ΤΠεύαπιπι επἰπι Ῥοροςί 2β- ᾿Τετραπάτί αίαίο ιΜωτραία, εείαπῃ υίαιε αἆ ῬΗΥγ- 
πιαηῖ. Ῥοῦ ΄Γεγραπάτιπι εί Οἱοπαπι Ατοηί]οςἝις πὶάΐ ἔεπιροΓα Ρίαπε Πππρ]εκ ρετάωτακῖτ. ΆἈεφιε 
εχΏΠο (ταάϊξατ. ΑΙ ποππι]]ϊ {οπιρίοτες Ατάα- 
ἵαπα αἴαπε Τταεζεμίμπι Ὁἶοπα Ργίογεπι ΕΡίοίπιπα 
μπΗταϊΠε ἸΜαβσαπι. Ει[ε εἴίαπι Ροϊγπαιπείεαπα 
Ροξταπι Με]ειῖς («οἱορ]οπί βἰήαπα ααἱ Ῥοἱγπιπεί- 
{απι εἰ Ρο]γπιπείζαπι ποπιος {εοεγῖτ. Ομοά αιιίεπα 
Αροϊμείωπῃ εἰ Θ6ΏοξῃΙοπεπι Ποπιο» ξεοετίξ Οἱοπας. 
{εΠρίοτες ἘεσεπΠοηππι πἹεπιογαηε; Ρο]γπιπείὶ 

” ππερίοηεπι Ῥἱπάλτας ει Α]οπιαη, 1,γτὶοί, {αείαπε, 
Έτ αοίάαπι εἰτλατοξάϊίοογαπι ΏοπιοΓτη α΄ Γετραή- 
άτο {αέζοτωπι, ΕΠρπππποηεπι Ώεἱρηιπα γοίεγεπα 

επίπι αητϊαῖέας, αἱ πμης, Πςεραί. οἰμαΓα «ΑΠΕΓΕ: 
πεαιε Πατπιοπίας γε οοποεηίμ5, πεαιε τηγίηπιο8 
Πνε ΠΙπΙετος, ἴγαηδίεττε. ΊΝαπι ἵπ απονῖς Πποπιο 
Ρτορτίαπι οοη/{ετναδαπί Ιπίεποπεπα: αἴααε Ἠίπς 
ποπ ἀῑξ8ί {αης, Ὠος ε{, Ίερεδ; αιοά πποφιοφιε 
ἵπ σεηετο ποηῦ Ποεβαί τγαηίστεάἰ ρτα{οτῖρίαπα Ἱῃ- 
(εηέίοπεπι. Ἑτεπίπα αὈί Ώεοτυτη νεπεταίίοπε ΕΓΑΠΕ 
{ιο ατδίετίο ἀεβαπά1, ἔαπι Πατῖπι αἆ Ἡοπιετί εξ 
αΠοτασπι Ρροδπιαία (ταπββαπί: ἰάαιε πιαηϊε[ευπα 
εβῖ εκ ρτοσρπη]ς ΄Γετραπάτϊ. Εϊσιτα εἰίαπι οἴθιαγας 
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κ) Κηπίωνα τὸν Τερπώνδρου μαθητώ ὀκλήδη δὲ ᾿Ασας, 29 τὸ χε- 

χρῆθ-αι τὰς Λεσθίς αὐτῇ κιδορῳδοὺς «φεὺς τῇ ᾿ Ασία Χφτοικουῦτας. 

Τελώταῖον δὲ ΤΠερίκλεπόν Φασι κδαρωδὸν νκῆσαι ὂν Λακεδαίμονι 
Κάρνεια, τὸ λος ὄντα Λέσαιο πότα δὲ Τελόυτήσωντος Τέλος λαδέν 

Λεσθίοις τὸ σωυεχὲς τῆς κ Ὁ καρδίαν αἱαδυχῖς. Ἔνιοι ὃ πλανώ- 
μόνοι νομίζησι κ) τὸν «χρόνον Γερπώνδρου Ἱππωώνακτα γενένα/ Φαυεται 
δὲ Ἱππωώνακτος καὶ Περίκλειτος ὢν πεεσούτερος. 

ζ. 'Ἐπὲ δὲ τὰς αὐλῳθικοὺς γόμης καὶ κὼαρωδικοὺς ὁμᾶ τὰς ρ- 
χαΐµς ἐμπεφανίχαμΏυ, µετιεησόµελαι οι µόνης τὰς αὐλωδικούς. Λέγε) 
3» τὸν «φέθερημῥο Ὄλυμπον, αὐλητιὺ ὄντα τἶδ ὂκ Φρυγίας, ποῆσαι 
νόµον αὐλητικὸν εἰς ᾿Απόλλωνα τὸν κολάμΆμον Πολυχέφαλον. Ἐναι δὲ 
τὸν Όλυμπον τῶτόν Φασιν ἕνα Ἱ Ἀπὸ τῇ «ορώτα Ὀλύμπε τᾶᾷ Μαρσύα 
«επομηκότος εἰς τὰς )εὺς τὴς νγόμες' ὅδί ὴὸ παιδικὰ, λνόμλρος Μαρσύς, 
καὶ Ἡ αὔλήσν μαθὼν παρ αυτά, τὰς νόμες τὰς αἰεμονικὴς οξίιώεγκεν εἰς 

7 Ἓλλαδα, οἷς νιῦ χεῶν') οἱ Ἕλλωες ὂν ταῖς ἑορταῖς Ὅ. }εῶν. ᾿ Άλλοι 
δὲ Κράτητος εἶναι Φασι τὸν ΠΠολυκέφαλον γόμον, νομλόη μαθητᾷ Ὁ- 
λύμπε. Ὁ ὃ Πραήνας Ὀλύμπη Φπῶν 1) τῷ νεωτέρου τὸν γόµον 
τῶτον. “Τὸν δὲ χφλάμΏμον "Αρμάπον νόµον λέγεται ποῖσαι ὁ «Φρῶτος 

Ὁ. 6. 'Ασιὰς] δὶς Ε. Κ..ΑΙά. Ῥα[. γ]. Αι δίαρ]ι. εἰ οείοτῖ ᾽Ασίας. Νεφπε Που πας πποπηεηεῖ: γἷᾶ, Κεν, 
αἆ Ατίβορη. Ἐοε]εί. 126. 

Ῥ. 4. κατὰ τὸν χβόνον Τερπάνδρου] Ῥοβτεπιαπι Ίος τεοερί εχ ῬατΙ{, 2. ἸΊοσο: γα]σασί Τερπάνδρῳ. ΑΠοπαϊη οοστῖ- 

6ΕεΠάΙΠΙ εγαϊ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Τερπάνδρω. 
Ὦ. 6. μόνος] δὶςο Ε.. Ρατί{, τ. ο. 4. Ῥ. Απιιος, Ρτοῦαπίε Ῥπτείτο. Ὑπ]σο, νόµης. 
Ἐ. 1. Μαρσύη σεπονικότος] Πωϊετροπεπάαπα τῶ, ααοᾶ τείοτατως αἆ απἰαπίοτεπα Οἶγπιραπος 

Ρπωπι {αόϊα εβ Πιο Οερίοπα, Τετραπάτι ἁλ[εῖ- 
Ἴρμ]ο; εἰ νοςαδαζας Αῄαιίσα, αμία 1,ε[δίῖ αἰτίνα- 
τορά! αἆ Αῄαπι αοοοἱεηίες ε μξετεηίωτ. Αά οχ- 
{γεπιαπι ἔετεατ Ῥετίς]ίεις οἰιπατοδάμς Ἰ,ασεάα-- 
πποηε γἱο]ῇΠε (αγηία, ἆοππο 1,είδίις: 4ο πιογτµο, 
εοηίιπµαπη εἰματαάοτιαπι αριά 1,είοιο ἀε[ί[ε 
{ποςεβιοπεπι. Ομἱάαπι Εα]ίο ρυταπί Ηἱρροπαάλεπι 
βαἱΠε ΄ΤΓεγραπάτί ααίε: οιπα εἴίαπι Ρετὶς]τας 
Ηιρροπαξχεπι ρταςεβπῇΠε νἱάςαετ. 
ΟΝΗ. θεά αποπίαπι Ππιι]. νείετες εδιοίπωπι οί 

εἰθῃαγοξάογωπι ποπηος τεζυ](πιις, (ταπβρίπιας Ίάπι 
αά Εθίοίπωπι {οἱο. Ἠταάίεωπα α επίπι ΟἼγπι- 

Ρωπχ, ἆε απο ἀῑκίπιας, ουπα εΠεί Εἰδίοει ε ΡΗΣΥ- 
ία, Εδιοίπαπι ποπαµπα {εοῖΠε ἵπ Αρο]]ίπεπι, φαιά 
οὐγεερῥα]ως, ἱὰ εί, Μμ]ειεερ», ἀῑοετείατ: Ἠωπς 

Ογπιρωπα αἰπηῖ Πάπα βα[ε Θοζυπα. αμί ἀείοεῃ- 
ἀετιπί 4 ΡΙίπιο Ό]γπιρο Ματίγα ἁήεοίρα]ο, αἱ 
ποππος {π Ώεος Εεεῖε: ἶ5 επίπα οµπῃ αππαῄας Γαἱῇες 
Ματίγα:, εἰ αἳ «ο ατίεπι ΕΡία «απεπάϊ ἀῑάῑείΠεε, 
Ἠατπιοηίςο Ποπιος ἵπ (ἀαοΐαπι Ἱπεα]ς, ααίδας 
Ώμπο (αταοῖ υεαπέαΓ ἵη {ετφθ ἀεοταπ. ΑΙ Οτο» 
(είεπι Ρο]γεερίνα]ϊ ποπαῖ αμέχοτεπα {αοίαηῖ, αιὶ 
ΟΙγπιρί 6ἱς ἁπείρυ]ας. ΕΒταϊίήας Ο]γππρο ]απίοτί 
επσωῖς. ἨΠατπιαμπα ααἴεπι ποπαµΠῃ, ἀῑείτας ρτῖ-- 
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Ὄλυμπος ὁ Μαρσύν μαθητής. “Τὸν δὲ ἹΜαρσύαν Φασί τινες Μαάσίω ε 
χαλέῶα, οἱ οἳ ο), Ἀλλὰ Μαρσέαν 59) ο αὐτὸν Ὑάγνιδος ὑὸν τὰ 
Φβότη ὀὑρόντος τ΄ αὐλητικίὼ τέχνω. Ὅπ ο ζὰν Ὀλύμπε ὁ “Α/- 
µάΐπιος νόμος, ὃκ τῆς Γλαύκα ᾿Δναίροφῆς τῆς ὑπὲρ Ὑ Ὀργαίων ποιητγό, 
µάθοι ἄν πο καὶ ἐπ Ὑνοίη ὅτ Στησχορος ὁ Ἴμεροβος, ἅτε Ορφέα, 
οὔτε Γέρπανδρον, οὔτε Αρχίλοχον, οὔτε Θαλήτον ἐμιμήσατο, δλλ Ὁ- 
λυμπον, χρησάμΆυος τῷ ̓ Αρμαίῳ νόµῳ ὃ τῷ κ δώκτυλον ἐἶδει ὅ τινες 
οξ Ορθία νόµε Φαν ξ. Άλλοι δέ τνες ὑπὸ ἸΜυσῶν ὐρηῶῷ αι τᾶτον 
τὸν γόμον' γεγοέναι φλύ πνας ρλαίας αὐλητὰς Μυσάς. 

ή. Κα) ἄλλος ο] ζαὶν Ἄρχαῖος νόμος, χολόμλμος Κραδίας, ὃν ΘΦησιν 
Ἱππωνοξ Μίμνερμον αὐλῆσα. Ἐν ορχῇ γὸ ἐλεγεῖα μεμελοποιημθῤα 

οἱ αλωδοὶ ᾖδον' τῶτο δὲ δλοό ἡ Ἡ Παναθίωαίων: γραφὴ ἡ «δι τὰ 
μεσκᾶ αἀγὠνο. Γέγωε δὲ καὶ Σαχόδας ᾿Αεγεῖος ποητὴς μελῶν τε ὶ 
ἐλεγείων μεμελοποιημλύων ὁ οἱ αὐτὸς, κοὶ πίοητὴς ἀγαθὸς, κοὶ τὸ 
Πόδια τες νενικηχὼς ἀναγεγραπα τότά καὶ Πήδαρος µνημονόύεί 
τόνων ριῶ τοιῶν ὄντων κὉ ΤΠολύμνηρον καὶ Σαχόδαν, τᾶ τε Δωρίμ καὶ 

Φρυγία καὶ Λυδία, ὂν ἑχάσῳ τν ἐρημλύων τόνων σροφὼν ποιήσανπέ «φασι 
τὸν Σαχόάδαν, Φδαξαι ἀδειν τὸν χορὸν, Δωριὸ μὸ 7 «φεφτίω, Φευγιο 
δὲ 7 δευτέραν, ΛυδιΏ δὲ 7 τρτΝυ χολᾶῶαι δὲ τοκμερῇ τὸν νόµον 

Ε. 6. ̓Αρχίλοχον] Ἠοο Ἱρία νετῖίας ροβα]αῖ, εί πιοπαῖί Ῥωτείέα». Όπιπερ οί Ποτί εἴ ἰπίτρτείος ᾽Αντίλοχο». 
ὅ τινες] Ίτα Ιπίετρτεῖες Ὑαἱσα]. Απιϊοι. Ἁγ]. Βατειτ. Όπηπες Ηρτί γ]οίο οἵ τωες. 
πονγτῆς ἀγανὸ] ποιητὴς τερείἹζαπα ἀλ[ρ]ϊοεί : Ἠθτατ]1, ορίπος, Ιποοριίαπί]α οτίαπα εκ γετα ]εδίοπε αὐλήής. 

.6. 
Ε. 7. 
Αν ὃν 
Β. 2. 

ππις {εο Τε Ογππρις, Ματίγα ἁλείρω]α. Ματ. 
{γαπι αωἰάαπι ΜήαΠεπ αρρε]]αευπι, αΙ Ματίγαπι 
ἀϊουπε: εΠε αιἴεπι Ἡγαρπ]άϊ Πάπα, εἶας αιιί 
Ρτίπχας ατίεπα Εδία «απεπάϊ Ιπγεπῖτ. Ο]γπηρί αι- 
τεπι εΠε Ηατπιαίίαπι ποππµπῃ, εχ (σ]αιοί Ν΄ εἔεγαπα 
Ῥοξιατιπι Ἐεοεπίοπε «ορποίοί Ροίείξ; ἴππι Ώος, 
Θτε[ῃεποταπι Ἠϊπιεταυπι πεηιε Τεγραπάτί {Πε 
Ἱπαϊζαίοτεπι, πεαμε ΑγοζηοςΗ, πεαιε Τμα]εία, 
{εἆ Ογπιρί: αίαπι ποπιο Ηαιπιαίο, εί εα {ρεεῖε 
ας: ἁαζχγ]ο ρτοσεά[ξ, 4μαπι αἲΗ ἆε Οτιμίο ποπιο 
εΠε νοῖαπτ. ΑΙ ααἰἆαπι α ΜΥΠς ἱπγεπίωπῃ ηο- 
πιαπη {]]ωπῃ οἵαπες παπα γείετες ΠΗΠε Μγίος εἰδί-- 
εἷπες. 

ΥΠΙΠ. ΕΙ ει αἷῑας απ ποπηµθ, αἱ ΟΓ2- 

τειμερῦ----τριμερῶς] Τία οπΊπες οτι: αἱ Βιτείί, νετίιί τριωελὰσ----τριμελῶς. 

ἄῑας ἀῑοίεατ, απεπι εδία Ἀπιπεγπιις οεοἰηῖε, έ 
αἴε Ηίρροπαχ, ΙπίΙο επίπι Ἐ]ερίαν πιοὰμ]αίας 
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εδίείπες «απεῦαη:ς: αιοά Ῥαπαίμεπαβογαπῃ ἀε[οτίρ- 
{ο Ιπάίσαι, αὈί ἆε πιιίποο εεγίαπαῖπε γεια βιΠΕ. 
Εαΐε εἰ βασαάας «Ατρίνας, αυμἱ Ο6αφ εἰ Ἐ]εσίας 
πποάι]αίας {οΠΙρΠε: ἱάεπιααε Ῥοπι5 ροξία {ει γ]οιΠε 
Ργιλία ἵη ΕεοεπΠοπίδυς (ταάίεατ: ε]μίααε εξίαπι 
Ῥιπάατας πιεηίίοπεπι [αεΐτ. Όμπι εἴσο ἆε {εΠίεΠ-- 
Πα Ῥο]γπιπε[ή εἰ βασαάα ττία ΠΠί ΓΟΠΟΓΗΠΙ ϱε- 
πετα, ]δοτίαπι, Ῥηγγρίαπα, 1γάίαπα: {εταπί Ραςα- 
ἆαπι ΙΏ ἁποαιοσιε Ἠογαπα {εοΙΠε {τορµαπα, ἀοςι]- 
ΠΠεαιε «Ἡογιπ1 ΟΆπετε Τοτίοε ρτῖπιαπα, Εμτγρίςοε 
{εευπάαπη, {(ετέῖαπι 1,γάΐο {οΠο; αἴηιε Ἠμπο Πο- 
πιυπῃ ΓαῑΠε οὗ πιιίαίοηεπι ἀῑέχαπι 7γ{βαγΗΗΗ. 

ο στο πο τ Ὁπ-- « πο πα να α- 

.-ι-, 

ο πε, ον σον πω πώ μμπω 

ο ο σα. 
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τῶτον α[ Τ. μέαρολίώ. Ἐν δὲ τῇ ὂν Σμωῶνι ᾿Δναγραθῇ τῇ «λὶ Ἡν 
σοι Κλοᾶς ὀὑεετὴς ἀναγέγραπ]αι τὸ τεκμεροῦς νόμα. 

9”. Ἡ μὺ ὅω «φθώτη χαπάσασι Ἡ «ξὶ τὸ Μεσκίὼ ὃν τῇ 
Σπάρτη, Τερπάνδρου Χατασήσαντος, γελύη:) τῆς δευτέρος ὃ Θαλής, τε 
ὁ Γορτιώιος, καὶ Ἐενόδωμος ὁ Κυφήθιος, καὶ Ἐενόκρατος ὁ Λοκρὸς, χα 

ν 

Γολύμνησυς ὁ Κολοφώνιος, καὶ Σαχάδις ὁ ᾿Αργᾶος, µάλικα αἰήαν 
ἔχεσν ἡγεμόνες υέῶς πώτων 3ὸ εἰσηγησαμηῥων τὸ «θὶ τὶς γυμνο- 
ποιδίαις τὰς ὂν Λακεδαίμονι, λέγεται χατασἰώαι τὼ «ει πὸς Ἀποδείξεις 
τὰς ὂν  Αρχαδία, τό τε ὂν "Αεγε τὰ ὀνδυμώπα χολέμόμα. ΄Ἠσαν 
δὲ οἱ «ει Θαλήπιν τε καὶ Ἐενόδειμον καὶ Ἐενόκρατον, ποητα) Παιανων' 

οἱ δὲ «θὶ ΓΠολύμνησω, τό ὀρθίων χαλεμλύων οἱ δὲ «θι Σαχάδων, 

Ἐλεγέων. Αλλοι δὲ Ξενόδαμον Ὑπορχημάπων ποιητὺ γεγοέναι ασ 
καὶ οὐ Παιάνων, χοδαπξε Πρατνας κοὶ αυτ δὲ τὰ Ἐενοδώμά Ἅπο- 
μνημοινώύε΄) ὥσμα ὅ ὕοι Φανερῶς Ὑπόρχημα. Κέχρζ) δὲ τῷ ει τῆς 
ποιήσεως (ωύτης κοὶ Πήώδαρος ὁ δὲ Παιὼν ὅτ ]οφορὼν ἔχει ασεὸς 
τὸ Ὑπορχήμαπα, τὸ Πωδάρου “ποιήματα δηλώσϕ έγραφε γδὸ κο] 
Παιάνας καὶ Ὑπορχήμαπα, 

{. Κα) Πολύμνηςος δὲ αὐλωδικοὺς γόμες ἐποίησεν ὂν δὲ τὰ ὀρθίῳ 
τῇ µελοποία χέχρη:), καδαπε οἱ αἱρμονικοί Φασιν᾽ Ο6χ ἔχομἃρ ο] ἀχει- 

θῶς εἰπὲν οὐ 19 εἰρήχασιν οἱ ρηοίῖοί τι «Ῥὶ τάτη. Καὶ «ὶ Θαλήτι 

Ο. 2. καταςΏναι] Ῥοτίε τετ Εξ καταγα» ναι, ααοᾶ Ἠαδεπί Ε.. Κ. Ρα αρ 

Ὀ. 4. ἓν δὲ τῷ ὁρδίω] ἐν δὲ τῷ ὁρρίω νόµω Ὑεπεί. Ε.. Ῥατι{. α. 3. Ῥ. 

Τη Ἐαβής νετο {ει Ἐεεεπῄοπε Ροξίλγιπι αὐα 8ἱ- 
ταν εβ, Γερατεςί Ἠα]ας ποπαί αμόϊτοτ {ετεατ 
Ίομα. 

ἴοτες; Ῥο]γπιπείεις σατπαῖπα οοππρο[α(έ αὐας ΟΥ/Ρία 
ἀϊεεδαπίατ: Ῥαςαάας Ἐερία. ΑΠΙ Χεποάαπιαπι 

πα ποῦ Ῥααπας {οτιρῃῇΠε αἴαπε, {εά Ηγροτοβεπαία 
ν ΙΧ. Ἑτίπια ρτοϊπἁε Μιῄσα: οοπ{1εμείο Αρατί ἵπ αποταπι ΠΙπΊετο εβ Ῥταείπας: Ἱρμιίαιε αάεο 
τς {αέῖα ε[ α 'Γετραπάτο. Ῥεουπάα αιάϊοτες Ἡἱ ρο- ἈΧεποάαπιί σαπεί]επα πειποτία ρτοάΙέα εβ, αι 
μα εΗΒππυπι ππεπποταηζασΣ ΄Γμαειας (σοτιγπίας, Χε- ποπ οὈίοιτε ΗΥΡοτεµεΙηα Πε. Ὁ[μς εί Ῥος ϱε- 
τι ποάαπιας Ογιπετίας, Χεποογίει Τιουγεηῇς, Ῥο- πετε Ρροεπιατίς εεαπι Ῥϊπάρτις. ΠὨϊβεττε αίεπι 
Ἡ Ιγπιπείτας (οἱορλοπίας, ῥαςχάαφ Ατρίνις. Όαπι Ῥααπεπι αὓ Ἡγροτομεπιαίε, οἈγπιίηα Ῥϊπάατί ἆο-- 
τἩ επῖπι ΕΙ ἱπιτοάυχΗἹεηέ ργπιποραάἶας, Ἠος εβ, εα Ἅοεπί, αἱ πέγαπιαιε {οπῖρῃς. 
ο | αὐα αοςίπεΓεηταΓ ΠΙάἰ5 «οΓροΓιῖπΙ εχεις]αεοηί- Χ. Εί Ρο]γπιπείεας ερίπον ποπιο {εεῖε: ἵπ 
αν Ῥμ85 ἵῃ Ατολάΐα (γαάυπεις ΙπΗευσας ΕαἰΠε Ώεπποη-  Οτιμίο γεῖεῖς εβ [ας πιοάυ]ῖ5, αέ αιἰάεπι Ἠαι- 
δν, Βταίίοηες αι; ἀϊευπίατ, εἰ Αιγρὶς ας Επώγπαία πιοπίοϊ αἰάπε: ποΏ επίπι οεΓέµπη. ροῇαπΏΙς Ρτο- 

Ίνε [μάωπεμία αρρε]]αηε. Ἐπεταπέ αυίεπι Τμαίε- πιποίατε, οµπῃ απεϊιί Ίνας ἆᾳε τε ΠπΙλΙ] απἰςαυαπι 
5, Χεποάαπωμς, εἰ Χεποστίει Ῥααπυπι {ερ ῥρτοάίἀειπε, Ώε Τμα]εία εεία Οτετεηίε ἀαδίαπα. 

τος χω ος 
ος ο θε 

ας 5 κ ὦ ψ 

λος τὸ ος ο ιο κος . 
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δὲ τῷ ΚΚρητὸς, εἰ Παιάνων γεῤῥΗ:) ποητὴς, ἀμφισοητῖτα, Γλαῦκος }ὸ 
μετ' ᾿Αρλλοχν φάσεων νλμιθαι Θαλήτων, μεμιμῆφαι μρ αὐτόν 

φησι τὸ ᾿Αρχιλόχε µέλη, οχι δὲ τὸ μκρότερον ὀκτεῖναι κο] Μαρωνο 
κο ἸΚεητικὸν ῥυ9μὸν εἰς πιὼ µελοποίαν ὀνλεῖναι οἷς ᾿Αρχίλοχον μὴ 

μόνη »λ ϱὔδὲ ᾿Οεφέα, θὔδὲ Τέρπανδρον ὂκ ὸ ὁ Ὀλύμπε 

αὐλήσεως, Θαλήταν φαῶν «ξειργσῶ-αι ζεῦτα, καὶ δόξα ποιητιὺ ἀγαθων 
γεγωένα. ΤΠερλ δὲ Ἐενοκρίτα, ὃς ἱιώ τὸ Ὕῥος ἐκ Λοκεῶν Ἱ' ὂν Ἰταλία, 
ἀμφισζήέται εἰ ΤΠαιάνων ποιή]ὴς γέγοεΥ ἠρωϊκῶν δ πο)έσεων «θ4γ- 

μαιτα, έχΏσων πορητὶὼ 9εονέναι Φασῖν αὐτόν δὸ χα] πνας δθυράµέα Γ 

καλέ ὧτὸ τὼς ὑρολεσής συρεσούτερον δὲ τῇ ἡλικία Φιῶν ὁ Γλαῦκος 
Θαλήταν Ἐενοκράτη }εγονένα. 

ια. Όλυμπος δὲ, ὡς ᾿Δρικυξενός. Φηση, Ἡρκνης - ὧπο αν 
μεσικῶν τὰ ὀναρμονίμ μας εὑρετὴς γελυϊῶς τὸ ὸ ασθὺ ὀκείνε πάνπα, 

α[ώτονα καὶ χρωμαπικὰ, ἱῶ. Ὑποοδσι δὲ πἱὼ ὗεεαν τοιωύτίω τινὼ 

δνέῶς' ἀνασεεφόμλρον τὸν Ὄλυμπον ὁν τῷ ]οτόνῳ, καὶ Ἀἱοοἱράζοντα 

τὸ µέλος πολλάκις Όπὶ τὼ αάτονον παρυπώτίω, τοτὲ μὸ Ἀπὸ Ὁὁ οδα- 
μέσης, τοτὲ δὲ Ἀπὸ Ὁ' µέσης, καὶ «δᾳοώνοίζι Ἡ' λ]άτονον λισοὸν, καζα- 
μα τὸ κάλλος τὸ ήθους, καὶ ἕτω τὸ ὂ τῆς αναλογίας σιυεσηχὸς 

σύσημα, 9σιυιάσυντα. κο] Ἀποδεξάμόμο, ὂν τώτω ποιέν οι τᾷ Δωρίβ 

τόνε; ὅτε 3 αἴό τὸ αἱοτόνα ἰδίων, ἅτε Ἱ' τῇ χώματος ἅβεῷω, 2λλὰ 

Ε.ς. πράγματα] Ῥεγρετατη Ἑττείίας η φρυάγµατα πηπίατε ιάεί. 

Α. 2. ἄλλα οὐδ] Βυτείτας οοστισεπάμηλ ]αάϊσαί ἄλλα ἤδη : 

εβ, απ Ῥααμας {οτἱρίετίε. ΊΝαπι (αἱαιοις ροΏ ΑΓ- 
οΠι]οεβαπι ΕαϊΠε ΓΠα]είαπι αβΓπΙαΠς, ἹΠπιΙβίαπι 
εαπι Ομ Ατοπϊ]οςΠί Εβίείατ, Ρτο]χίας ΓΑΠΠΕΠ 
εχτεπά!{ε, εἰ Μήατοηπεπα ας Οτετεπίεπι τηγίμπιάπι 
Οάατιπα Ρροξα ἹπίεγαϊΠε; αιίδας πεφε Ότρ]μεις 
υ{ας {μετ πεφιε Τετραήάος, ηθαµε ΑιτοβίΙο- 
εἨμς: Ὥσες επῖπι εκ Ο)]γπιρί εἰθίπα Μελ αἴαητ 
΄ΤΓΠα]είπι ἀερτοπιπῇε, Ῥοπίαιε Εδίοίπίς Ιαιάεπι 
ἱηγνεπίῇε. Ώε Χεποοτίίο ριβίεΓε», 1,ουγί5 Π{Α]1-- 
εἶς ογἱαπάο, οοηίτογεΓ/α εβ, 4η ἶδ Ῥααπαᾶς «ΟΠΙ- 
Ροίαετῖες {εταπί εηῖπα ΕΙΙΠΙ ολτπηίηα [οτιρ/ή]ε, αιο- 
ταπῃ Ἠεγοῖςα {μετῖηϊ τε σείας Παδεητία αἴρι- 
πιεηία; εαιε ο Ώαης ολῃαπι βΗΙΠε α αι δ(άαπα 
Ῥϊενγταπιδον ποπηϊπαία. Ἐιπάεπα (αἶαισοις ΤἨ- 

Ἐεέϊε οερεταί {[επίεπ{ῖαπι Ὑα]σα]τις. 
επι {δοιίαςδ {1π1 ἵπ Ίοσο γετίεπἁο. 

]εία ροβεγίογεπι Πε [οτίρε. 
ΧΙ. Ῥοττο αμίοεπι Ο]γπαρις, αἲ αἷε Ατήζοχε- 

ης, 4 Μιήιοῖς ραίαίατ Ἐηβατπποπίϊ σεπετῖς ΕαϊΠε 
τερεΓίοΓ: Παπ απο ἱρίαπι οπιπία Ὀρισπα {αε- 
ταηῖ, οἳ Ογοπιαεῖςα. Ῥιρίσαπειτ αμίεπι Οἶγψπι- 
Ρυπι {ς ΙπγεηῖΠε: οἶπι νετίατείατ ἵη Ὠϊατοπο 
δεπετε, εί «ἈΓπιεη {προ ἑταπίεττεί ἵπ ὨΙαίοπαπα 
Ραγραίςπι, Ἆος εβ {απππια! ργοχίππαπι εἰοτάαη, 
ηυπς οὗ 1ρίι πιεάῖα, παῃο αὗ εἰ ρτοχίππα «λοτάα, 
Ργαεϊεγίτείαε Ιεβαπου ἨὨατοπί «ἰογάαπι, ἀερτε- 
Πεπά]]ε εἶας πιοτῖς εἱεραπίίαπι, παἰταµππαιε εί 
Ἀπιρ]εχυπι ΟΥ ΐεπΙΑ, αιιοὰ εα οοπ{ΕΙ(μεγεέατ Ρτο- 
Ρογίίοπε, 1ά 1η Πλοτίο ε{αγραΠε {οΠο. Νοπ επίπι 
εωπι ἵπ Ἠοο {γίζεπιαίε νε] εα αμα: Πίαϊοπί {μπε 
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θὐδὲ αἵν ὁ ἁρμονίας 3) ο) ὠσπ τὰ «οθῶπι αγ ὀναρμονίων τοιαῦτα. 
Τθέασα 9 τήτων «θῶτον τὸν Σπονδείου, ὃν ᾧ θὔδεμία τγό 3]9ιρέσων 
τὸ ἴδον ἐμφαίνει, εἰ μή τις εἰς τὸν σιωτονώτερον απονδειασυὀν (Αλέπων 
αὐτὸ πτῶτο αἱότονον ) ἀπεικάση. Δῆλον οἳ ὅτ καὶ ψεῖδος }ὶ ἐκμελὲς 
Φἠσὰ ὁ τοῶτο πείς ψεῦδος μδὸ, ὅτι διέσἀ Ελατ]όν ὕὸι τόνα τὸ «ξὶ τὸν 

ἠγεμόνα κειμηῤα" ὀκμελὲς ὃ, ὅτι καὶ ἅ τς ὂν τῇ τὸ πονιαία δωάμει 
πλξίη τὸ τᾷ σωυτονώιέρου σπονδειασυἩ ἴδιον, συµθαίνοι ἂν δύο ἑξῆς τ)εὼς 

Ἀἱότονα, τὸ μῥ, ὠσιωύλετον, τὸ δὲ, σιώ]ετον τὸ ὸ ὂν ταῖς µέσαις ὂν- 

αρμόνιον πυκνὸν, ᾧ νιῶ χεών), οὐ δοκεῖ τὰ ποιητᾶ 5). Ῥάδιον σ ὅοι 
σιωιδεῖν ἑάν τις δεηοιϊχῶς πνος αὐλοιῶτος ἀκώση ασιωώετον }ὸ βάλε) 
Ξ) κ) τὸ ὂν ῖς µέσαις ἡμιπόιω. Τὼ μῥ ων αρῶτα απ ὀναρμονίων, 
τοιαῦτα" ὕπερον δὲ τὸ ἡμιτόνιον διρέΦη, ἐν τε τοῖς Λυδίοις κο ἐν τοῖς 
Φρυγίοις. Φαίνε) σ Ὄλυμπος αὐξήσας Μεσκίὼ, τῷ ἀ)ητόν τι κο] 
ὠγνοάμλρον «ὑπὸ τἶό ἔμπροθεν εἰσαγαγεῶ, καὶ ὀρχηνὸς λνέβαι ὁ Ἑλ- 

λίωικῆς καὶ χαλῆς Μεσικῆς. 

(8. Ἔπ δέ πο κὶ «Ὅδὶ τν ῥυμ λόγος η 9Χό τινα καὶ εἴδη 
ῥυ9μῖ «οθοσεξάρέδη, λλλὰ μἰὼ κ μελοποών τε χο ῥυμοποιῶν. 

Α. 6. ἀπεικάση. Δηλον] Ιηΐετ Ώα ος ἆῑο γεια, ]πάϊσε Βωτείίο, τεροπεπάα {πιηί {εᾳιεπ[ῖα γετα καὶ εἴ τις ἔν τῇ τῷ 
τοναίἩ ὃ. τ. τ. τ.σ. σπονδειασμΏ ἴδιο. Ίαηπε ἴπ Τ,αληῖς τεάΚἁτά1. 

Β. 3. διάτονα] δίτονα οµπῃ Με. Ἱερῖι Βωτείία», 
Ῥ. 4. ἓν ταῖς µέσαις] Βυτείίις Ἱεσεπάιπα οεΠ/εΕ, ἐν ταῖς ὑπάταις καὶ µέσαις. 
Β. 6. ἐν ταῖς µέσαις Ἠμιτόνιον] Πίειι Βωτείίας Ἱεσεπάιπῃ οεη{εί, ἐν ταῖς ὑπάταις καὶ µέσαις Ἠμιτόνιον. 
6. 2. µελοποιῶν τε καὶ ῥυόμοποιων] Ῥτουαδι]ίετ Βατεί{ιθ οοη]]οῖῖ µελοποῖίων τε καὶ ῥυομοποή ον: Ί8αιε νετ. 

ααοά Ιπ πιεάῖς Πάΐδυς οοἱ]οσαέαπι Ἠοάίε ἵπ α[α Ρτορτία, νε] αιτα: (Ἠτοπιαεῖοί αεεῖσῖΠε : 
εί, πρΏ νἰάετιτ ε[ε τας ροξίᾳ. Εαςῖ]ε αιίεπι 

(εἆ δια εα 
ουσ {ωπε Ἠατπιοπὶςί σεπετῖς: Εαῇε Ἱ. εἰ 
Ρτίπια Ἐπ]αγπιοπίογιπῃ ἴ2]1. Ῥτίπιο επίπα ἵπ Εὶ5 
Ίοοο Ὀροπάειπι ποπιΙπῃ ΡοπιΠΕ; {π 4ο πι]]α {6- 
(τας]οτάί ἀῑγιΠοπιπα ρτορτϊείατεπα {ααπι Ιπάϊσαί ; 
ΠηΙα οαῖς, ἵπ οοηίεηἔίοτεπι {ροπάεί ια{αγραΓίοπεΠα 
τείρίςίεη5, ευπα ρυτεί εΠε Γ)ατοπίοµπῃ σεηυ5, 2 
εωπι ροπαί ἵπ ροτε[ξαίε τοπίοί ΟἨτοπια:ϊοί. Οιἱ 
νετο Ἠος ροπεῖ, εμπῃ Παιει οµπι {α]ίαπῃ, ἔαπι αὓ- 
{οπιπη α οληΐία Ροπετε. Εαἱίαπα, ία 4ῑεί Ἱπέετῖοτ 
ἴοπο ετῖί εὐ, αμ Ρργϊποῖρε ΡοπίξυΓ Ίοςο: α σαπίι 
αεπωπι, αιοὰ εγεπίει μὲ ἆμο ἀείποερς Π{α Ρο- 
παηίυχ ἀῑίοπα, «οπιροβταπῃ αἰέετωπι, αἰτετατα ἵπ- 
εοπιροβτυπα»; παπι ἀεπίαπι Π]]αά επ]ιατπιοπίωπη, 

ΥΟΙ.. Υ. 

που απιπιαἀνετεί ροίτεβ, { αι αἰαμεπι ρτίίεο 
ΠΠποΤε σἀΠποηίεπι Εδία αιιάίαξ; παπι οἴίαπι πιεά(ᾶ- 
τωπα {επηϊοπίαπα να]ε εΠε ἱποοπιροβίαπα. ΄Αίιε 
εα]ε βαῖε ΙΠὶΠο σεηι5 Εηλαγπιοπίουπα; Ροΐξεα ἴεπῃ- 
Ροτΐς ἀῑνίίαπι εί (επηζοπίωπα ἵη Τά εἴ ἵπ 
Ῥ]εγοίϊ. Υιάετατ ααίεπα Ογπαρις οµπι αικΗ[οί 
Μα{ιςσαπα, ποπάωπα παταπι φμἱά ἱσηοταζαπιαιε αᾱ- 
ηως ἱπιτοάικίΠε, ργϊποερίαἁε Εαῑ[ε (ἄταρσοαε εἳ ρι]- 
εἶγας Μιήισας, 

ΧΠ. Εβ εεῖαπι ἆε τηἉγιλπαὶς ἀἰοεπάμπι. 1π- 
νεπία επῖπι αἱτετίας {απί οαασεάαπι 6επεΓα εἴ [οτ- 
παορ Ἠγγηπποτωνη, αἴφιε εἴἶαΠ1 εοπιροβεἰομῖ ςα1-- 

3 1 
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Προτέροι μὺ }ὸ ἡ Τερπάνδρα κοµνοτοµία ΧΦλόν πνα τρόπο εἰς πὺ 
λ αλ Ν λ : λ 

Μεσικἑὼ εἰσήγα)μ. Ἰολύμνηρυς δὲ μ τὸν Τερπάνδοειον τρόπον κοὶ ᾧ 
2 / λ  λ / νι ο - / ε Ἱ 

ἐχεήσωτο, καὶ αὐτὸς μΏύτοι ἐχόμλμος τᾶ καλΏ τύπε, ὡσαύτως δὲ ὢὁ Θα- 
ο. λ / δι Ἡ λεν / ὴ ς 4 « ἡ ” 

ληᾶς καὶ Σακοαδαος κο 9 Ἀτοι χατὰ γε τας ρυ)µοποίας ἰχφωοι, 6ὔχ 
2 / λ ω ο / 2/ / 2 

ἐκθαίνοντες μλὸ τὸ κολᾶ πύπη. Ἔα δὲ πς ᾽Αλκμανικὴ χαμοτπµία 
/ ΝΔ ο 2 ᾿ ου ω ο / τν λ / 

Στησλὀρείος, κ αὗται σὔχ. ἀφετῶσαι τὸ χολᾶ. Κεέξος Ὁ κοὶ Τιμόλεος, 
Ν / λ ε , ) λ ος / 

καὶ Φιλόξενος, κο οἱ χατ᾽ αὐτίω τὼ ἡλικίαν γεγονότες πυοιητα], Φορτ- 
/ λ / / λ / λ λ ο» 

χὺτεροι καὶ «Φἰλοχομνοι γεγόνασι, τὸν Φιλανθρωπον κο Θεμωτκον νι 
2 / , . λ Ας / 1ο ς κ 
ὀνομαζόμἆμον διώξαντες τὶὼ Ύὸ ὀλιγοχορείαν καὶ Ἡ ἁπλότητα κοὶ σεµ- 

/ ου ω ο) 3 .. η 

νότητα, τῆς Μεσικῆς παντελώς χρχαϊκίιὼ ) συµθέθηκεν. 
/ : Δ ι / / / ο ο) ἶ 

ΙΥ. Εἰρηχὼς κ δώαμιν αξί τε Ὁ Φθότης Μεασκῆς, τ΄ φβότων 
ο, ) Ν Χάκ” ἁ / / ο. / 2 ὀὑρόντων αὐτὴ, καὶ Ὠπδὸ νων χὉ) χρένες παῖς «σεοσεζόυρέσεσν πὔξηται, 

/ λ / λ / ς ς / π 
χαταπαύσω τὸν λογον, πο (ῶθοαδώσω τὰ ετοίθω Ὑωτηβαχω, ἐσπουδουικότι 

. / ὴ λ 5 λ λ λ νι ) / 
οὐ µόνον «δι Μεσκὼ, Άλλα κο «θὶ τὶὼ ἀλλίω ἐγκύκλιον παιδείαν 
ε μα κ ων / ου 2 / ς «Δ 

ἡμεῖ }ὸ μᾶλλον χειρουθγικ μέρει ὁ Μεσικῆς ἐγεγιμνάσυθα. Ὁ Ὦ 
; κ 2 / λ 

Λνσίας ῦτ' εἰπὼν Κατέπαυσε τὸν λόγον. 
’ / λ ν ο ος / 9/ ς λ ο 3 

ιδ. Σωτήβαχος δὲ μὲ τῶτον ὣδὲ πως ἔφη, Ύπερ σεμνΏ οτηδεύ- 

8 η 

4. Τερπάνδρειον---- ἐχρήσατο] Ἀοη Ἱπίερτα νΙάείισ οτα[ῖο, Βιτείίης αοοῖρῖέ {αραιάϊεπάο εἰσήγαγε, Ῥοϊγπιπεβίως, 
Λ08 Τετβραπάγῆμπι πιοάμπα, {ρίε φιοφµέ ποάμπι άμα] φιιο ης ϱβ. Βειϊπαϊ Χγ]απάτί ΙπίετρτείαΒΙοπεΠη, 
ᾳπαοιπι οοπρταῖἵ Ὑαἱσι]ίαπα. Απιοίας πῇ] {απὶ. Οπ]άᾳπ]ά ἵ, ]εσεπάαπῃ, ᾧ καὶ ἐχρήσατο. 

. ἐκραίνοντες μὲν τὸ καλῦ] Ῥοτίε μὲν νεὶ ἀε]επάιπα, νεὶ πππίαπάπη ἵΠ μέντοι. 
«καινοτομία Στησιχόρειος) Ππίετροπεπάιπι καὶ, αἱ γετίετιπί Ψα]συ]. Χγ]. ἙΒπτείέ, 4πος {εουίας {μπι 
. κατ αὐτὴν την ἠλικία»] Ι,ερεπάιπι, κατὰ ταύτην τὴν ἡλικίαν, Υεὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἡἠλμήαν. 

. ὀλιγοχορείαν] Τερεπάμπῃι ὀλιγοχορδίαν εαπα Ψαἱσα]. Αποιοί, Ῥωτεί, Όπηωπες Οταοῖ Ποτῖ εἰ {οπ{ρα εἰ εατά 
λαδεπί να]ραίατῃ. 

Ω 

ΟΩΏΩ ο πα α 

ολλοτάατιπῃ, βπηρ]σϊελίαιε δὲ πια]εβαν Μιβος εἹεπατιπα εξ τηἉγίἩπποταπα, Ῥτίπιαπη επίπα Τεί- 
Ίαπε οὗ νεει[ατεπι {ρεγπεπάα νἱάετεειΓ. Ραπάτί πονατυπΏ ΤεΓαπα {π εα ατίε πιο] τίο, νεπι- 

ἔαπι αυεπάαπι ποάαπι ἵπ Μι[ιςαπι Ἰηγεχίε, Ἐο 
Ροῇ 1 εγραπάταπα υ{ {απε ἀείποερς Ῥο]γπιπείις, 
Γμα]οίας, Βαςαάα5: παπι Πὶ εἴίαπι τηγιητηϊς «οΠ- 
Ποιεπάϊς {αΠεσεταπῖ, ποΏ εφτε! {απτ ρι]εΠτασα 
ἤ]απι {οιπιατα. Θιπε εξ ο]ῖα 2ῦ Α]οπιαπε εί Βίε[ι- 
εᾖοτο ποναία; {εὰ Ίτα, αξ α ρι]ςμτο πο ἀῆσεάετε- 
{αγ πιοάο. Ότεχις ααἴεπι, Τ ἱπιοίμευς, αίαιε ῬΗ-- 
Ίοχεπιδ, αΠΐαιαε αθωίε 1ς ΙΠ{ετίογες, Ἱπιροτεαπίο- 
τες αἰᾳπαηίο, ας πογΙζατῖ {ιά]οί πιασίς {πετυπί: 
πιοάμπι επῖπι αβεξλανεταπέ ααἱ Ἡωπιαπας ηης εί 
Τπειπαείεις αρρε]]αξατ. Ἐγερίε επίπῃ, μέ ράποίεας 

ΧΠΠ. Ότο νΙτΙΙ Ἰοομέας ἆε ρείπια Μαήσα, ἂε 
Ρτ]πιῖς εἶας Ιηγεηίοσίδι5, ἔαπα απογαπι εα {επιροτί5 
μεν αἀϊπνεπεϊοπῖδας αιόχα Εαετίε, ἄπεπι {αεῖ- 
Ἅπι ἀῑσεπάϊ, Ιοσμπιααε ἆαδο {οεῖο πἹεο ΒοϊεΓίςΠο, 
ααἱ ποπ Μιβσαπα πποάο, {εὰ εξ τε]ίαααπι ἁῑ[εΙρ]]-- 
πΈΤΙΠΙ οἵδεπι {μάϊοίε εχεο]αῖτ. Ἀο5 επίπι πιαρίς 
εχετείταί {αππας ἵπ εα Μαῄσα ρατιε, 4Ἡςξ παπα 
ες ἱπ/γυππεπεῖς εγαέταωτ. ἨΗἰς ἀῑδεί Τ γα Άπείι 
ἀῑσεηάϊ {εοῖε. 

ΧΙΝ. ἜΤιπ βοιείεμας ἵπ Πας νείρα οτίαθ 
εί: Τε νεπεταθΙ]1 {μάϊο, εἰ Ὠ]ς πιακῖπιε ας- 
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µατος χοὶ Φεοῖς µάλισα ὀρέσκοντο, ὦ ᾿'αὲ ᾿Ὀνηήκρατες, τὸς λόγους 

ἡμᾶς «φἘθετοέψω “ποιήσιῶ-α|. ᾽Αποδέχομαι μδ ὦω Ὁ σινέσεως τὸν 

διδάσκαλον Λυσίαν' λλὰ μἱὼ καὶ µνήµης ὼ ἐπεδεξατο «οί τε 
τὰς ὀὑρετὼς Ὁ «φὈθώτης Μεσκῆς, κοὶ «αι τὴς τὰ τοιαῦτα συγεγραφόᾶ:. 

Ὑπομνήσω δὲ τᾶθ’, ὅτπ τοῖς ἀναγεγραμμΏοις μόνοι κοταχολε»ήσας 
“πεποίηται τὼ δω. Ἡμεῖς ο) σξι ἄνθρωπόν ππνα «αρελασομὸυ όὐ- 
ρετὼ Ἡό ὃ Μεσκῆς αγαδών, Ἀλλὰ τὸν πώσαις (αΐς Ἀρεταῖς κεκοσµη- 
μον όν, ᾿ Απόλλωνα. Οὔτε 9 Μαρσύα, ἢ Ὀλύμπε, ἢ Ὑάγνιδος, 

ὦς τινες οἵο), ὄὔρημα ὁ αὐλός. Οὐ μόνη δὲ κάάρα Απόλλωνος, λλλὰ 
καὶ οὐλητικῆς κοὶ κὼαρισικῖς δὐεετὴς ὁ Ἀεός. Δῆλον ὃ ὂκ τἶς χορῶν κὶ 

κ Φυσιῶν ἃς «ςοσῖγον μΏ) αὐλῶν τὰ }ε κοθώπξ ἄλλοι τε, καὶ Αλ- 
καῖος ἐν τοι αἴό ὕμνων ἱορῇ. Καὶ ἡ ὂν Δήλω δὲ τὸ ἀγαλματος αιπό 

ἀἰφίδωυσις ἔχει ἐν μὸῥ τῇ δεξιᾷ τόξον, -ὂν δὲ τῇ Ἀριεερὰ Χαριᾶ,, ὃν ὃ 

Μεσικῆς ὀργάνων ἐχόσην τι ἔχεσαν ἡ μὸν 39 λύραν κρατέ, ἡ δὲ αὐ- 

λὰς, ἡ ο ὂν µέσω «φελκειμίω ἔχει τῷ σόµαπι σὐρχγία. Ὅπ οἳ ὅδε 
Θ6χ ἐμὸς ὁ λόγος, ᾿Ανπχλῆρ καὶ Ἴσρος ὂν παῖς Ἐπιφανείαις «ἴθὶ τύπων 
ἀφηγήσωντο. Οὕτω δὲ «αλαιόν ὕοι τὸ ἀφίδουμα, τῶτο, ὧὦςε τὰς ἐργα- 

σαμθῥας αὐτὸ, τἴέ καθ’ Ἡρακλέα Μερόπων Φαὰν 5). ᾽Αλλὰ μἰὼ 
κοὶ τῷ χαταχοµίζοτι αιδὶ τ Τεμπικίὼ δάφνίω εἰς Δελφὺς “αρο- 
μαρτᾶ αὐλητής καὶ τὰ οξ Ὑπεοορέων δὲ ἱερὰ μὈ αὐλῶν καὶ συρ{γ[ων 

Α.. 4-- σροχειμένην] Ῥοτίε, «οροσκειμένην. 
Α. ο. ᾽Αντικλῆς] Ἱιεσεπάμπα ᾿Αντικλείδης, πέ ποπ Ἡ. Ὑαεί. αἆ Ἡατροοταί. Ρ. 134. εἲ 111. πετ {εαυἶέας 

Ῥωτείευς, ο 4 

εερίο, ορίΐπιε Οπεῄεταίες, γεια ποβ {λετε μς βιοτ]Ποῖ]5 αα: Εδίϊ5 ΙπέεΓίπι «πΏηθηίες Ώεο αΏεγς- 
Ἱ ος- {41. Ῥτοὺο Ίελαιε Τ,γῇα ρταοερίοτῖ οµΠι 

ίπαπη, ἴαπι πιεποτίαπα, αυλπι ο[ξεπάϊς γεοεη/εΠ- 
ἀῑς ρε]πηῖς Μιῄσαε Ἱπνεπτοτίδις, Πίαμε αἱ Ία5 [ες 
εοπ{ετϊρίεταηῖ. ]ά µΠηΗπι ΠΙοΠεΡο, επ {ληζωπι 
Ἐεοεπῄοπιπι πιοπΙπιεΠ{α {εομέιπι εῃα ἵη 1 ο{- 
τεπάεηά]. Ίο αμίεπι ποη Ποπαίπεπα ααμεια 
αεοερίπηως τερετίοζεπι Μήιῄσα Ῥοποτυπη, {εἆ οπι- 
ηἴρις γἱττυίρις ογηαίαπα Ώευπα, Αρο]]πεπι. Νοπ 
επίπι Ματίγα, αιε Ο]γπηρί, αας Ἡγασηίάϊς, μέ ρι.- 
{αητ α]άλπι, Ίηγεηίαπα Εδία, πεφµε {οἱα οἴε]λαγα 
Αρο]]πῖς ε[ε; {οά Ιάεπι Τειις εἰ εἰματα ετ εἰδία: 
εαηέυπα ἱπνεπίι, Ἰαπίζεβυπι ηος εΏ ε εἨοτίς εί 

Ῥαηί: αωοά εἰ α)Π, εἰ Αἰσαις ἵῃ αμοάαπι ΗΥπΙΠο 
πατταί. δεὰ εἰ Ππιαἱαεγαπι Αρο]ιηίς ἵπ Ὠε]ο Ρο- 
Πίαπι {Π ἀεχίτα πιαπι αΓουπῃ, Ίααγα (αταξῖας Ἠαδαί, 
αµαταπι αμανί α]ίαιοά ππαβοιπα ἱπίγαππεπεμπι 
(επεῖ; Ίγταπα μπα, αἶία Εδίαν, πιεάία α/εμ]απι οΓί 
αἁπιοίλπι. Ίεαιε πιεις ε{ Πὶς {εγπιο: {εὰ Απίι- 
εἷες εί Π1ετ ἵπ Ηδτῖς ᾳμος Ώςε Αρρατἰεἰοηπίοις Τ)εο- 
τωπῃ {ογῖρ{εγυηῖ, Ώαο τειµ]εγαητ. Έτ Πππμ]ασγαπα 
]ιά Ιω απεῖαααπι εί, ας ἀῑσαίας α Μετορίρυς 
{αχυπα, ααἱ ἨΗετεομ]ϊ5 αἴαῖε νιχετιπῖ. δεὰ εἰ ρις- 
τπα, αιἱ Τεπιρίςσαπι ἵαυγαπι Ὠεἱρμος ἀείεΓί, «ο- 
παϊ(λίυς Εδίοεη. Οµἵπ εἰ ΗγρειδοΓεογΗπα {άστα 
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ὴὶ καάρας εἰς Ἱ. Δῆλόν Φασ τὸ παλαιὸν σἐλλεῶ.. Άλλοι δὲ αὐτὸν 
τὸν εόν Φασιν αὐλῆσωι, χαοίπε ἱρορέῖ ὁ ἄβισος μελῶν «οητὴς ᾿Αλκ- 
μώ. Ἡ ὃ Κόριννα, καὶ δδαχθίώαι, Φιὰ, τὸν ᾿Απόλλω ὑπ' ᾿ΑΦίωᾶς 

αὐλέν. Σεμνὴ ὃν κν παντα ἡ Μεσικὴ, }εῶν όὕρημα, ἄσα. 

ιέ. Ἐχεήσωτο ο αὐτῇ οἱ παλαιοὶ κὉ τὼ αἰξίαν, ὥασερ κοὶ τοῖς 
ἄλλοις οητηδεύµασι πᾶσι. οἱ δὲ νιῷ τὰ σεμνὰ αὐτῆς παρωιτησάμΏμοι, 
αντι  ἀνδοώδους ὀκείνης κο εασεσίας, καὶ Ἱεοῖς Φίλης, κατεαγυῖαν καὶ 

χωήλίω εἰς τὸ έατρῳ εἰσάφουσι- Τοιγαρτοι Πλάτων ὂν τῷ τρίτω τῆς 

Πολιτείας δυαεραίνει τῇ ποιαύτη Μησκῇ τὶὼ φομῦ Λύδον ἁρμοίαν 
Φαρατάται, ἐπειδὴ οξέα ὢ οπιτήδειος «πθὺς 9ρίδον. ᾿Ἡ, κ) Ὦ' «οθώτίω 

σύσωσιν αὐτῆς Φασι θρωώδῃ πνὼ νέος. Ὄλυμπο 3ὸ «φρῶτο ᾿Αρι- 

σύξενος ὂν τὰ «φθώτῳ «αι Μεσκῆς οι τὰ Τύθωνί Φησν οὐλικήδειον 
αὐλῆσαι Λυδη. Εἰὰ ο ὁ Μελανιππίδω τότη τῷ µέλες ἄρεξαῶαί 
φασ. Πώδαρος οἱ) ὂν Παιᾶσν ὦ τοῖς ἸΝιόης γάμοι Φηδ Λύδιον 
ἁριωνίαν «ορῶτον διδαχφἰώαι. Άλλοι δὲ 'Γόρηθον Ωρβτον τῇ λάθος 
᾽χεήσωῶ αι, κφναπξ Διονύσος ὁ Ἴαμβος ἱσορεῖ, 

{. Κο ἡ Μιξολύδιος δὲ παθητική τς Ὅαι, τροιγῳδίαις ἆρμόζασα, 
᾿Αβισύξενος δὲ Φησι, Σαπφὼ «φθότωυ θερῶαι. τὸ Μιξολυδ, παρ ἧς 
τὸς τοαγῳδυποιοὺς μρεΏ". λαθόνα, φοιῶ αὐτὸς συζεῦξαι τῇ Δωρμῦ, 

ἐπὲ ἡ μὸῤ τὸ μεγαλοπεεπὲς  αἰξιωματιχὸν Ἀποδίδωση, ἡ δἳ τὸ τὸ πα.) η- 

Ἡ. σρώτο δλκλ μμ] γα]σι]τας ἵη οοἆῖος {πο, 4 ααἰάετα ε]ας αιιξτογϊ(αίεπα Ἠος Ίοοο {εσαίας εβ, Παριατε 
σρῶτον ὑπ᾿ ᾿Ανίππο διδαχδἼναι, αποᾶ ρτοῦαί Βωτείτας Τε[ε Ῥο]ΐμος, ΤΝ, 78. 

αάλιδιεῖς ΗδΙ]ς, οἰελασίς, ει α{]ῖς 1η Ἠεἶαπι πια 
{εταπτ απααῖεας. Θυπτ ααϊ Ἱρίαπ Ώευπι εδία 
οεοΙη]ῖε αιτυππεπῖε; αἴ πατταῖ ορίπιας (απεί]επα- 
ταπι οοπάΙζος ΑἸοπιαι. Οοτίππα α Μίπεινα ἁῑά]- 
εἶΠε εδ «Ἄπετε Αρο]]ΐπεπι αἲτι. Ίταππε νεπε- 
ταπάα Ρτογ{ις εΏ Μαῄσα, Ώεοτυπι Ἱπνεπέαπα ου 
πε. 

ΧΝ. Ῥτήςϊ ροττο εα, υἳ ἀϊσπαπι Εαῖς, αἱ [απε, 
αξ ες γελ]αυῖς οπιηίδις Ππταςῖ, ἈΝοβτα αταίςε, 
πια]είταιο εἶας οπιίῃα, Ῥτο πιαίου]α Π]α εἰ ἀῑνίπα 
οοπ{γαέῖαπι ετ ραγγι]απη ἵπ ἴπεαίτα ἱπάπεαπε Μι- 
Πεαπα; απαπῃ Ῥ]αΐο τετῖίο Ώε Ἑεριυδ]ίϊσα Ἠῦτο ν]- 
{ωρεται, Τ,γάϊίαπι αιϊάεπι Ἡαγπιοπίαπα γερυάῖαης, 
Ἡί αοςοπιπιοὐσίρτη Ἰαππεηείς; υπάε εἲ ΡΠΙππατη ε]ὰς 

ἱπ(Πεαβίοπεπι Ιασυῦτοπι ΠΗ[ς ἀῑουπ. Ἠαπι Α- 
γιβοχεπας {οηΡίε η ρτγῖπιο Ώε Μαῄςα στο, Ὁ- 
ἵγππρυπα ἆε πποτῖε ΕγίΠοπίς Ἰασυῦτε «Ἄγπιεῃ εδῖίς 
οεοϊηϊΠε Τ,γάϊο δι δυπε αἱ Με]απιρρίάεπι 
αμέχοτεπι εἶις οαη]επα Εείππε. Βἰπάατας ἵπ 
Ρααπῖδις ρήπιαπι ἂς Νίουες πιρεῖς Τγάίαπι 
Παγπιοπίαπι α[αγραίαπι αἴε. ΑΗ Τοτεραπα ρεῖῃ- 
εἴρεπι εὰ {πι ἀῑομπε; ἆε ααῖρας εί Ώϊοηγβς 
Ταπιδας. 

ΧΥΙ. Μικο]γάῖα 4ποφαε, αηἰπιάπι Ρετοε]]εῃ, 
(τασορα!ϊς εἴῖ αρί. Ἠαπο ΑτήζοΧεπιις {ογῖβίε Ρτῖ- 
ΠΊΙΠ α Ρ4ΡΠΟΠΕ ἱπγεῃίαπι; αἲ ελ ἀῑάῑεῖΠε έτασαε- 
ἆο5, αἱ ευπι Ώοτίςα οοπ]πχεγαπί; «επι Ἠαρς Π]ᾶ- 
Ἱεβατεπι οοπε(]]εε, Π]]α πιεπίεπη ρετευτδεί ; ααίδας 
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πχὸν, µέμικται δὲ ΑΦ τώτων πέαγωδία. ἘΓν δὲ τοῖς Ἱσοριχοῖς τῆς 
:"Αρμονμῆς, Πυθυχλείδἰω, Φφαὰ, τὸν αὐλητλὺ ἀὐρετὺ αὐτῆς γεγονέναι. 

Ημ ον / ς 2 9 2/ 

Λύσς δὲ Λαμπροχλέα τὸν  Αφίωαϊον, σιεωιδόντα ὅτι σόχ ὀλζαῦναι ἔχει 
7 αόζώξι ὅπε αεδὺν ἅπαντες ὥοντο, δλλ' γι τὸ ὀξὺ, τοᾶτον αὐτῆς 

΄ἀπεγάσιῶοι τὸ αΏμα. οἷον τὸ Ἀπὸ «Ὀδαμέσης οχι ὑσατίω ἁπσατή. 
᾽Αλλὼ μἱὼ κο πιὼ Ἐπανειμίω Λυδιὼ, εἴπε ὀνανήα τῇ Μιξολυδιὶ, 
«Φζαπλησίαν ἔσων τῇ Ἰάδι, ἐπὸ Δαάμωνος όὐρ]ῶαί Φασ τὸ ᾿Αθίωαίε. 

(ζ-. Τότων δὶ τἶδ ἁρμιονιῶν, Ὁ μλὸ 9ρίωωδικῆς πνος ἔσης, Ὁ οἳ ὂκ- 
λελυμβῤης, εἰκότωο ὁ Πλάτων πσαραιτησώμλνος αὐτὸς, πὑὺ Δωριοὶ ὡς 

πολεμιαῖς ἀνδροίσι «) σώφροσν αἱρμόζμσων ἕλετο' οὐ μὰ Δία ἀγνοήσας, 
ὡς ᾿Αρισύξενός Φησιν ὂν τῷ δευτέρῳ ἡ Μεσικῶν, ὅτι κοὶ ὂν ὀκείναιο τι 
χεήσιμιον ἰώ «αθὺς πολιτέίαν Φυλακικίώ πάνν γὸ «πθοσέωε τῇ Μεσκῇ 
οισήμη Πλάτων, ἀκεσῆς υόμΏμος Δράχωτος τὸ ᾿Αθύαίν, καὶ Με- 

τέλλα τὰ ᾿Ακραθανήνα 2λλ’ ἐπὲ, ὡς «θθεπομΏμ, πολὺ τὸ σεµνόν ὅδιν 

ὂν τῇ Δωριῦ, ύτίω «φεοὐήμησεν οκ ἠγνόει δὲ ὅτ πολλὰ Δώρια 

Παργένεια ἄλλα ᾽Αλκμῶνι κοὶ Πωδάρῳ, καὶ Σιμωνίδι, κοὶ Βακχυλίδῃ 
Φεποητω, δλλὰ μἱιὸ καὶ ἔτ ΤΠροσύδια κὶ Παιῶνες καὶ μΏύτοι ὅτι καὶ 

Ῥ. /. τοῖς Ἱ σορικοῖς τῆς Αρμονικῆς] δΙς Κ., τε]ῖαῖ ΟΠ1Π69 τοῖς Ἱρορικοῖς τοῖς ᾿Αρθμονικοῖς----εετίε ἀείστῖας. Εοτία αιόϊοτ 

{οτιραϊ τοῖς ἱσορικοῖς ὑπομνήμασι Π. φησὶ, {οι]. Ατίοχκεπς. 

Γ.τ. εἴπερ ἐναντία] Μα]ῖπι περ ἐναντία. Ἑατοίϊτας, εἴπερ ἐναντίαν. 

Ε. 2. σολιτείαν Φυλακικήν] πολιτείας Φυλακήν κ. γα]σια]. Απηϊοί, «σολιτειὼν Φυλακήν Ῥατί{, 3. πταπινϊβ γυ]σαίο 

Ρτεεβαί, : 
Ἐ. 3. Δρώκοντος] οι εβ ἁαδίαπα α απ απέτοτ {οτἱρ{ετῖε, οετίε {οτίδετε ἀεὈιετῖί, Δώμωνος. Τίᾶαιε νετῖῖ. 
Ε, 6. Παρθένεια ἄλλα] ἄλλα οποϊ(ἔιπί Τπ[ετρτείε ΟΠΠΕΘ. Απ πιπίαπάντη ἵπ ὤμα, νε] µέλη ὃ 

τερις οοπιπαϊχία εβε ἐτασοράῖα. Ίπ Ἡϊβοτία Μι- «το τε]εεῖε, ἃο Ὠοτίαη, μέ Ῥε]]ἱοοβς ἔειπρεαηῖ- 
ρα Ἱερίεας εαπι 4 Ῥγιλος]ϊάα εχεορϊελίαπι Εδίεί- Ὀιίᾳμο εοπνεπἰεηίαπι γυἱτῖς ἀε]ερῖι. Ίνεαιε 5 
πε. Τγῇῃς ρετλίδες, Τ,αππρτοεεπι Αἰλεπίοπίεπ,  ππεμετε]ε ἰά {εεῖε ΙΡΠΟΓΑΠΦ, αμοά εἰ ἱπιρίηριε οτ]- 
ουσια {5 απἰπηαάγεγΠει ποηῦ 1δί εῃε ἀἰαπεικίπ, ιά  ππεη Ατίζοχειις ἵπ [εουπάο Ἰήι[σαγαπι Ἐεγαπα 
εί, ἀε]υπέβίοπεπι, υδί ἔετε οπηπες ε[ε ρυίανετυηέ, 
{εὰ νετίι αομίαπι γοσεπι, ἴλ]επι εἶως ἵπήβευ][ε 
πιοάυηι, αιια]]ς ε[ία ῥᾳγαπε[α πἁ ῥγῥαίεη ῥγβαίση, ἰὰ 
ε[ε, α πιεάϊα, «λοτάα ρτοχίτηα, αά {αππππαγυπα {1πῃ-- 
πηαπη. Ομἱπειίαπι τεπηίβαπα Η]απη 1,γάΐαπα Πασπιο- 
πίαπη, Πᾳἱάεπα ΜήΙκο]γάϊα ε[ὶ οπιτατία, αβαποί]επι 
Ποηΐαε, Ιηγεηίαπι αέαπηαηϊ 4 Ώαπποπε ΑἰΠεπίεπῇ. 

ΧΝΥΠ. Ἠας Παγπιοπίᾳς, ομπι αἱέεγα ΈΆΓπα {πε 
Δἆ Ἰαπιεπίαπάυπη ραταία, αἰεετα ἀιΠο]αέλ, τεέτε Ρ]α- 

Ιρτο, εξῖαπα ἵπ Η8ΐ αἰαμιά ε[Πε αιιοά ρατεί Ῥεί- 
ρυδ]Ίσα., ουἱ οω{οάιεπάϊ Ἱπομπιδίε πιαΏυς, ΡΓοΠς. 
ιιάἰοββήπιις εηίπι ἹΜιίιςα Εαῖτ Ῥ]αΐο: αξ ααἱ 
Τλαπιοπεπι αιάϊνιπει Ατλεπίεπίεπι, εἰ ΝΤεεε]]ιτη 
Αρτϊρεπήπιη. θεά ααία, μὲ πιοηαί, πιαρηαπι ἴπ 
Ὠοτίσα πια]ε[ίαίεπι εῆε Πητε]]εχίε, εαπᾳ Παγπποηίαπι 
Ρτατυ]ίε: ποῦ πείεῖας ἱπεετίπα πηω]ία Ὠοτίος Ῥατ- 
επεπία {ει Ἡ Ιγσιπα]ία αῦ Αἱοπιαπε, Ρἰπάατο, Ρίπιο- 
πἰάε, εἰ Βαος]γ]ίάε {αέϊα : αωἰπειίαπι Ῥτοίοάία, 1ά 
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τρογικοὶ οἴκτοί ποτε οι τὰ Δωρία τρόπε ἐμελωδήφησων, κα να 
Ἔρωπχα. Ἐξήρκα οἱ ὠπῳ τὸ εἰ τὸν ᾿Αείω καὶ ᾿ΑΦίωᾶν, καὶ τὸ 
Σποδεα" ἐπιῤῥώσαι γδὺ ζαῦτι ἱχφυὼ ἀνδρὸς σωφρονος Ψυχίώ. Κα 
«δι τῇ Λυδία δὲ σὐχ ἠγνόει, κοὶ «δι ὁ Ἰάδος ἠπίκωτο }ὸ ὅτ ἡ τρο- 
γωδία ζώτη τῇ µελοποία κέχρται. 

η. Καὶ οἱ παλαιοὶ δὲ πώντες Οὔχ. ἀπείεως ἔχοντες πασὼν Ἱ ἆρμο- 
νιῶν, ὁψίαιο ἐχεήσαντο' οὐ }ὸ ἡ ἄγνοια Ὁ τοιαύτης 5ενοχωβίας κὶ ὀλιγο- 
χοβδίας αὐτοῖς αἰτία γεῤύητα/ Φὔδὲ δ ὤγνοιαν οἱ αἲθὶ Ὄλυμπο κο 
Τέρπανδρον καὶ οἱ ἀχολαήσωώ]ες τῇ τότων «φθθαιρέσἁ, «Ὅειδίλον Ἡ πολυ- 
χορδίαν τε καὶ ποικιλίαν. Μαρπορᾶ φουῦ τὸ ᾿Ὀλύμπε τε καὶ Τερπάνδου 
ποιήματα, καὶ Ἱ. τότοις ὁμοιοτρόπων πάντων τεάλοεδα, 9 ὄντα καὶ ἁπλᾶ 

α[οφέρει Ὁν πομέλων καὶ πολυχόρδων, ὡς µηδένα διύαῶ-αι μιμήσαῶαι 
τὸν Ὀλύμπε τρόπον, ὑεερίζεν δὲ τότς ὂν τῷ “πολυχόεδω τε πο] πολυ- 
τρόπῳ χοταγωομλύες. 

ιν. Ὅπ δὲ οἱ παλαιο οὗ ὃδὶ ὤγνοιαν ἀπείχοντο Ὁ τείτης ὂν τῷ 
σπυνδειάζοντι τρόπω, Φανερὸν ποιᾶ ἡ ὂν τῇ κρούσἀ γυομῥη χεῖσις οὐ 
}ὸ ἄν ποτε αὐτῇ «πεὺς τὺ παρυπάτω κεχεϊῶ-αι συµφώνως, μὴ γνω- 
ρχζοί, τὶὺ χεῖσν᾽ λλλὰ δῆλον ὅτι τὸ τῇ χάλλες ἦφος, ὃ γύεται ὂν 

τὸ σπυδειακῳ τρόπω αἱ Ὦ Ὦ τρίτης «ξαίεεσν, τᾶτ ἱώ τὸ 1 αἴῶησιν 
αὐὴν ἐπάγον οι τὸ αἱ 6ἰθάζεω τὸ µέλος οι 7 αδανήίω. Ὁ αὐτὸς 

Β. /. ὑγερζειν δὲ τότεε] Ἱιεσεπάαπα ρυΐο, ὑπερίζεν δ᾽ αὐτῆ τὸς----. 

εῃ Αἀάῑία]α, Ῥααπες, αἆάε εἰίαπι ἀερ]οταίῖοπες 
τγαρῖσας, εἰ Απιαϊοτία οαμσάαπι «ατπηίπα, Γ)οτΐσαρ 
Ἠαγπποπία: εΠε Ἱπε]υία. βεά εἰ [αβπειεσαπί ας: η 
Ματίεπι ΜίπετναπιαΙε οαηωτεπέατ, εί οαη]εῃα 
βροπάεα : {[ατῖς επῖπι εα ν2]εῬαπε αἆ αΠίπιπη ΥΙΓὶ 
Ποπείή οοπβγπιαπάµπι. ἸΊάεπι Τ,γάῑπε εἰ Τοηῖα 
Ματπιοπία: αίαπι ποπ ἰρποτανΙε; {οιεπ8 τα πιοάι- 
Ιαΐΐοπε (ταρσεάίαπα υπ]. 
ΧΥΤΠ. δΡεὰ εἴ νείεΓες οπΊπες πυ]]ῖας Ἱπιρεγῖεί 

Πατπιοπία:, ὤππεη {! αω]ρυίάαπι πιοἆο {απτ. ΊΝε- 
αυε επίπα ΙσποταΓίο (ληία» αηρι]ας εί ραυςϊ(αίεπι 
επογάαταπα ρερετῖε αριάἀ ἴ]]οφ: πεαιε Ιπ{οῖεῖα [ας-- 
{ατα εί, ας Τεγραπἀετ, Ο]γπαρυ», Ἡογαππαιε {ες- 
ταΐοτες ππυ]Ετιάίπεπα εί ναγἰείαίεπι πεγνοτύπι {ο]- 
Ἱετεπί. Αίαιε Ῥος αγραπε Ο]γπαρί, Τ εεραπάτί, 

εί αἱἴοταπι αιῖ πιοάµπα ευπάεπα ἵεπαετυπέ «λΓπαῖηα 
οπιπίαπα; αὐαξ οµπῃ {τρις ΠΠί «οπίεηία Πάΐδυς ας 
Ππιρ]εῖα, ργα/{ζαηέ οπιπίθας νατῃς εἴ πια]έας «ἶοί-- 
4ᾳ5 τεφιἱγεπεῖους; Ἱέα αιἶάεπι, ας ΟἸγπιρί πιο- 
ἀωπι ΕΧΡΓΙΠΙΕΓΕ Πεπιο Ροίατ, ἱη{ετίοτείααε εο οπ]- 
«πες ΠπΠέ, υὈί {ο αἆ πια]αρ]οεπι εε πιι]εῖς «Ἠογά(ς 
ορια Ἠαδεηίεπι πιοάι]αείοπεπα «οπέμ]εταπέ, 

ΧΙΧ. Οιοά αιἴεπι ρεϊ[εῖ 1π πιοᾷο Βροπάΐαςο 
ποῦ Ισποτανετίπέ (ετεῖα ελοτάα α{απι, {αἱ ἀε- 
πιοπβϊγαί εἶας ἵπ ρυ]/αεἶοπε α{ατραίίο. Ίου επίπα 
ε2 ουπι ῥᾳγῤγῥαία, ασε ε{ε ρτοχίπια {άπΙπηαΕ «ΠΟΙ-- 
ἆαε, οοπ{οπαπέε α{ {αἰ[Πεπε, { α{απι ἱρποτανίΠεηε. 
δεά πιαπ]{εβωπι εβ, εος εἰεσαηπεία αι; Βροπάϊαςο 
πιοάο οοπεϊ]ίαεαΓ ρετ (εγεῖαπι, ε]αίαμε εἰεραητία: 
{οπία Ιπάμέχον Εα1Πε αά τταπδζετεπάμπη «ΑΙΠΙΕΠ 1π 
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δὲ λόγος καὶ «ἲδὶ Ὁ νήτης καὶ 29 ωύτη σσθὺς μὸ τὶὼ κρῶσιν ἐχεώντο, 

ο) «οθὺς Οδανήτίω 3] Φφώνων κ) «οθὺς µέσην συμφώνων κ Ὁ τὸ μέλος 
οὐχ. ἐφαίνετο αὐτοῖς οἰκεία Ξ) ᾧ απονδειακὰ) τρόπω. Οὐ µόνον 3 τότοις, 
Σλλὰ καὶ τῇ σωυημµόῤα νήτη ὅτω χἐχρίωται πώντες κὸ μὸῥ }ὸ τὶὼ 

Ὅ χροῦσν αὐτὶὺ διεφώνομυ «οεύς τε αδανήτίω, καὶ «αξὺς αδαμάσίω, καὶ 
᾿φοὺς λωανόν κἩ) δὲ τὸ µέλος, κἂν αἰφιωθίώαι τὰ χεισεμ]ῳ ολ 

το γυομ]ῤῳ δὶ αὐτίὼ ἠδὴ. Δῆλο σι 5) καὶ ὂκ τό Φρυγίων, ὅτι οὐχ 
ἠγνόητο ὑπ Ὀλύμπε τε κ) Ἡρ ἀχολαφησάντων ὀκενῳ' ἐχρῶντο φδῥ 
αὐτῇ οὐ µόνον κ τὼ κροῦσι, λλὰ κ κ τὸ µέλος ὂν τοῖς µηπεώοις 

| καὶ ἐν τσι ν Φρυγίων. Δῆλον ὃ καὶ τὸ σὶ τἵν παν, ὅτι οὐ ὃ 
ὤγνοιαν ἀπείχοτο ὂν τοῖς Δωρίοις τᾶ τετροιλόρδυ πότε αὐήκο, οι 
λοιπῶν τόνων ἐχβῶντο, δλονότ εἰδότες αἱ ὃ τὼ τᾶ ἠδους Φυλακἰιὼ 

ε ἀφήρομω οι τῇ Δωρίε πόνη τιμῶντες τὸ χαλὸν αντ. 
κ. Οἷόν τι καὶ οι εδ ὃ τραγωδίας ποιό τὰ ὼ χρωματικῷ 

νά κ τῷ ῥνμὸ τραγῴδία μὸῥ Φδδέπω κὶ τήµερον κέχρητα κάρα 
Ὢ, «ολλωϊς Ὕλυεώϊς “ερεσουτέρα τραγωδίας ὅσω, ὁξ ὀρχῆς ἐχεήσατο. 
Τὸ ὃ χρώμα, ὅτι πυεεσούτερόν ὅοι ἓ ἁρμοίας, σαφές. Δᾶ 3} διλωότ 

Ο, 5. δαφύνων----συμφώνων] διαφώνως----συµφώνως οοτεϊσεπάωπε οεη{εί Ῥωτεί{, 
 -.'..-τ ο ο λάκκο) αλλες λος ολα Λάος. « 

οοπ]εέχυατα {αρρίεί, Ρτοραπίε Βωτείίο: Ίἴεπι ἵπ Τ,αἲϊπῖς τοάδ]ά!. 
Ὦ. 0. χρησαµένῳ ἐπὶ] Απ Ιπίετ Ἆας ἆμας γοος εχο]άΤῖ ἐπήει ) Απ Ὑετο οὐ]ίαια να]εῖ εοπβτιέϊο, τί {αὈϊπάς ἵπ 
ς Άας ἁλραίαιιοπῖς ρατῖεὸ 
Ὦ. 4. Ἰγνόητο ὑπ' Ὀλύμπη] Ρείππαπα {αππς εκ Κ. Ῥατί{, 3. Ρτοχῖππυπῃ ὑπ᾿ Τρίε αἀάϊάϊ ποοεβατῖο εἴ οοη/{εαπεηίετ. 

γυ]ρσο, ἠγνόει τὸ Ὀλύμπυ. Ἐοάετα ἆποετε υϊάείατ Ῥ. απαπιγῖς οοτγαρίωΠη, 
Ὦ. 6. τὸ ασε τῶν] δὶς Ῥατί{. 1.2. Ῥ. Ὑπ]ρο, τῶν σερί. 
Ἐ. 3. τῷ ῥυὺμο] Ὑα]συ]. νετιῖῖ τῷ ἔναρμονίῳ. 

ν 

βαγαπείαπι. Ἐκάεπι εἴῖαπι ἆς πεία εἴ τατῖο. Άαπι 
εἴ μας ἵη ρυ]ίαίοπε υ{ {ωης, εἰ αἆ ῥαγαπείαη, {ειι 
ἴπηα: ρτοχίππατη, ἁιποπαπτετ, εί αἆ πιεάϊαπι «οΠ/ο- 
παηίετ. δεὰ ταίοπε «αηΏ]εηα ποπ να εβ Π]]ϊς 
οοηγεηῖτε Βροπάΐαςο πιοάο. Ίεαιε Ἠϊς Εηίυπη, 
{εὰ εἴ [}πεππεπα πεία, Ίος ε{ῖ αἁ]ιπέχατυπα «ἶος-- 
ἁατυπα α]είπια, {ας υπῖνετί {αηέ υι. ΊἈαπι {εουΠ-- 
ἁωπα ρυαίοπεπα ἱρίαπι ἁΠοπαδαπί αἆ ῥαγαπείαηι 
εἴ ῥαᾳγώπε[ώῃ «οπ{οραῦαπί ααίεια αἆ Ίπείαπι εἲ ᾖ- 
εβαπωώ {εὰ ἵπ εαητί]επα ιίεπῖ ριάοτεπι Ἱπουί- 
ΠΠεε, ααῖα «οηίτα πποτεπι 19ί ι{ατραία εΠει. Ἐκ 
ηνρο ειῖαπι «οπίἵατε αἰωηί, ποῦ Ιρποταίαπη {ι- 
Πε Ἠαης «Ἡοτάαπι οὗ Ο]γπιρο εἰ ααὶ ειπα {εομά 

{απε, Ὁπ {απέ επῖτη 15 ποη ληέαπη ἴπ ρυΠαείοπε, 
{εά εἰ ἵῃ αηε]εηῖς ἄε ΜΜαΐτε ΤΏεοταπι εἰ ααδυί- 
ἆλπι Ρηγγοίϊ. Ώε ῥγβαίές εἴίαπι, {ει {απιπηῖς πετ- 
γἱ5, «ομέζας, πο Ισποταίίοπε [αάταπι εΠε ιί εο 
αιαιτὶςμοτάο ποη μίετεπίατ ἵπ Ἠοτίο: ουπῃ ἴπ 
αῖς {οπῖς υ{, υεῖαιε οοσηίζαπι Παρυετίηε. δε 
μέ πποτεπι {εγγατεηί, α Πδοτίο τοπο 1ά αρίΠπµε- 
τωηέ, Ρυ]ομγίταάίπεπα εἶας γεηπεταηίες. 

ΧΧ. Τα]ε εβ εεῖαπι ἵηπ (τασαάία οαιἱρρίαιη. 
ΊΝαπι οἩτοπιαίίςο 6επετε εί τηγίῃπιο πυίαμαπῃ πε 
Ἠοάίιε αμϊάεπι {τασοεάία αξίας; εἴἴματα αυτεπῃ, 
αμα τταραάῖαπι αίαῖε πιυ]εῖς {εςα]ῖ απεεῖε, αὓ 
1ΠΙο υία εἴ. (Ὁλτοπια Αμίεπι απ σπα Παγπιοηίαπα 
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κ) τὼ Ὁ' ἀνθρωπίνης Φύσεως ἔντευξιν κοὶ χρῆσιν τὸ πρεσούτερον λέγάν' 
κ) ὸ αὐτὸ Ὦ Ὑ ών Φύσιν ἐκ ἔπν ἕτερον ἑτέει πεεσύτερον. Ἐν ἓν 
πο Αἰφύλον Ἡ Φριύχον Φαίη δὶ ὤγνοιαν ἀπεχῆῶαι πᾷ χεώματθ”, 
ἆρῳ γε σὲχ ἂν ἄτοπος εἴηι Ὁ 3 αὐτὸ κφὶ Παγκράτίω ἂν. εἴποι 

ἀγνοξν τὸ χβωματιχὸν λῥος ἀπείχετο 3ὸ καὶ ὁδὲ ὡς «Πιτοπολὺ τότε, 
ἐχρίσετο οἳ ἐν τπσν οὐ ὃὶ ἄγνοιαν ον δηλωόπ, δλλὰ 1] Τ' «σθθαί- 

θεσιν ἀπείχετο ἐδήλα φοιῶ, ὡς αὐτὸς ἔφη, τὸν Πιδαρβόν τε κ) Σίμω- 
νίθειον τρῦπο, ο καθολε τὸν ελαίων καλόμημον ὑπὸ τ νυῦ. 

κα. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγον κ) «ξι Τυρταία τε τὰ Μαντνέως, κο) Ἂν. 

θέα τῇ Κορινθία, κοὶ Θρασύλλε τῇ Φλιαύς, οἱ ἑτέρων πολλῶν, ἃς 

πάντας ἴσυεν 2]ὰὶ θβαίρεσιν ἀπεχημθῤας χεώμαπός τε μεταβολῆς 6 
πολυχοεδίας )ὶ ἄλλων «πολλών ὂν µέσῳ ὄντων ορ τε κο] ἁρμονιῶν 
κ) λέξεων ὁ µελοποῄας κ) ἑρμίωείας. Αὐήκφ Τηλεφανης ὁ Μεγοριιὼς 
ὅτως ἐπολέμησε ταῖς σύρχγξιν, ὧσε τὲς αὐλοποιὲς ἐσ] ὀπιλεῦαι πωποτε 
εἴασεν ο)! τὰς αὐλὲς, λλλὼ κ τὰ ΠυδικΆ αφώνοο µάλιρα αἱ9. ταῦτ' 
ἀπέση. Καβόλη ο] εἴ πο τὰ μὴ χρῆθαι τεκµαιρόµθμος, χαζωγνώσε) 
τἴα μὴ χεωμνων ὤγνοιαν, πολλών ὦν τιο Φδάνοι κοὶ αἩο νῦ χαταγι- 

νώσκων' οἵον, αἴό μὸὸ Δωριωνίων τᾶ ᾿Ανπολυιδεία τρὀπὲ χοπαφρονάντων, 

ἐπειδήπε οὐ χρῶνται ἀιπω, το οἳ ᾿Ανπομιδείων τὸ Δωριωνία αἱ τὶὼ 

αὐτίὼ αἰαν αἶό δὲ κιβαρωδῶν τὸ Τιμολεία τρόπου, α-εδὺν 39 δποπε- 

Α.. 6. ἄν τις φ9)άνοι] ΒδΙς Ε, Ρατ. τ, Ῥ. γη]σο, ἄν τι φθάνοι, 

εΠε αηεϊφι]ας ἵπ ρτοπιρίω εΠ. ΕΙ επἶπι ηἰπαῖγαπι 
Αίας ἀεβπ]εηάα {εομπάαπι Ἠάπ]αηα παίγα οςευΓ-- 
[απι εἰ μασ. ΊΝαπι αιιοά αἆ Πρίοταπῃ 6εΠεΓΙΠΗ 
ατεϊπεῖ παίµταπα, πΟῦ. εἰ αἰῑιά αἱο απεϊααίμς. οἱ 
ααΐς ετρο {Ἠ{εμγ]απι αμί Εητγπίοβαπα ἀῑοετεί οὗ 
ἰσποταηίίαπω αὐ{ΠπαῖΠε «Ἠτοππαίε, ΠοΏπε αὈ[ατάε 
ἀϊοεγει 2 Ιάεπι επίπα εἴῖαπι Ραηεοταίειη ἀῑσετεί ἶσ- 
ποταν][ε «Ἡγοπιαείομπη ρεηας; παπι αἵ ἶ Ρ]εγιπῃ- 
αµε 1 γ{ωνίε, ετᾷ ἵπ ααδι[άαπι εβ υ{α5: αὐ[ῇ- 
πμ] ἵίαφιε πο Ισποταίίοπε, [εἆ «οη/]ο ἁμέχας; 
[εἑτασαξιχ επίπα, ια: Ἶρίε αἴεθαι, Ῥἱπάατίουπι ας Ρἰ- 
πιοπἰάειπι πιοάυπη, εἴ οπιπήπο επι αυἱ πυῃς 2η- 
Πσυυις αρρε]]οίυγ. 

ΧΧΙ. Ἐαάεπι ἃε Τγτωεο Μαπίπεεηβ, εί ΑΠ- 
άτεα (οτηπίο, 1 Πτα(γ]]ο ΡΗ]αίο, που]ή(αως α1ἱ5 

γα]εῖ γαξῖο: αιῑος οπιπες {οἶπιας οοπ{α]το αὈ{ῖπι- 
ΙΠε εἨτοπιαίς, πια(αίίοης, Πάΐυπι πια]ειάίπε, α[ῑί- 
αυ πιυ]εῖς ἴΠ πεδίο Πεἱ5 τγ(Ἡπιογάπα, Πατπιοηίᾶ- 
ταπι, νοςλῦαἱοΓυπη, πιοάμ]αίοππα, Ιπζετρτείαείο- 
Ώυπα ρεπετίδις. ίαιίπι επίπα οσουτηῖε Τ εἰερῆαπες 
Μερατεπῇς, αἱ ἵεα Ἱπβεμίας βαἱε ββ]ΐς, ας ΕΡία- 
ται ορίῃοςς παπα απ Πε ες ραᾳΠας ἵπαροπετε {- 
9: απ ει Ργίίοο οεγζαπιῖπε Ἠαο πιαχκίπηε ἆε 
εαιίῖα αΗΕ1ε. Τη απίγετίαπι αιίεπι { αἱ εκ εο, 
απο α{απα [αμ τεί οπιήετῖε, εο]]σεπάυπι ρµῖεῖ 
εαπι 1ρῇ τεπι Ισποίαπι βΗΠε; πια]εί τείταπέ εἰ εἰῖ- 
ΑππΠαΠα Ιη[ς]εἶτε ἁαπιπαπάϊ: ἃξ Ὠοτϊοπίΐ, αιϊ Λη- 
Πρεπἰάευιη πιοάπι {ρετπαπε, Παπϊάεπι «ο Ποῃ 
μεαπέατς σἳ ταγίαπ Απησομιάσι, αἱ ελάεπα ἂε 
επιῖα Ποτϊοπίαπα: εἰ οἰιπατοράϊί, «αἱ 1 Ππιοιῃοί 

Ε 
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Φοιπήκασιυ εἰς τε τὸ χοτύματα, κ) εἰς τὰ Τολυείδου ποιήματα. ΤΠαλιν 
: Ὁ .) νά λ / : ο αν ιτ 2 / Ἂ οἳ αὖ ἔ πιο καὶ «ξὶ Ὁ ποικιλίας ὀ6)ὼς τε  ἐμπεέρως οισκοποί, τὸ 

τότε καὶ τὸ νιῶ συγκβνων, 6ὗροι ἂν ὂν χρήσἁ ἔσων κοὶ τότε Ὁ ποικαλίαν. 
Τῇ ὸ αἲθὶ τὸν ῥυθμοποίας ποικιλία οὔση πομκλωτέρα ἐχεήσωντο οἱ 
παλαιοί ἐήμων γοιῶῷ 7 ῥυμικὼ ποικιλίαν, κοὶ τὸ «ξι τὰς κρουσµα- 
τπχὰς ὃ Ἀ]Φλέχτως τότε ποικιλώτερα ἰώ οἱ μὴν ὸ νιῶ, Φιλομαεῖς, 

οἱ δὲ τότε, Φιλόῤῥυθμοι. Δῆλον ονω ὅτι οἱ παλαιοι οὐ δὲ ἄγνοιαν, λλλὰ 
α[9) «ωθθαίρεση, ἀπείχωτο Ἱ. χεχλασμΆων μελῶν. Καὶ τι Φαυμασυν; 

ει ος ν 9 - λ Β / ) 2 ω 

πολλὰ 9 καὶ ἄλλα τἴ κἩ τὸν [Δίου οὐπιτηδευμάτων σἐχ ἀγνοῖται μΏὺ 

σὺ Ἱ χεωμλῥων, ἀπηλλοτρίω:) ὃ αὐτὴν, Ὁ χεείας ἀφαιρελείσης, 

τὸ εἰς ένα ὠποεπὲς δὲδειγµένον. . 
. κο. Ὅπ ὃ ὁ Πλάτων οὔτε ἀγνοία, ἔτε ἀπειρία τὰ ἄλλα παρη- 
τήσωτο, δλλ. ὡς οὐ «ορέποτα, τοιωύτη «ολιτεία, δείξομᾶυ ἑξῖς, ὅτι ἔμ- 
πειρος οἱρμωνίας ἰώ. Ἐν γωῦ τῇ Ψυχωσίᾳ τῇ ὃν τὰ Τιμαίῳ τὶώ τε 
«θὶ τὸ µαθήµατα καὶ Μεσκίὼ απουδὼ ἐπεδεξατο ὣὧδέ πως - Κα 
« μη ζωῦτι σιωεπλήρου τά τε διπλάσια καὶ τὰ τοιπλάσπα Ἀ]α σήματα, 
6... / 2 ᾽ / λ Ν 2 Ἡ ν / ο. 3 

μοίρας τε ὀκέί)εν Ἀποτέμνων, κο πιεις εἰς τὸ µεταξὺ τώτων ὧπε ὂν 
« ἑχάσῳ αἱασήματι δύο 1) µεσύτᾶ. Αρμοικῆς }ὸ ὑῦ ἐμπειρίας 
ο” ἡ ν” , . /Ι ο . / ς ου 

τῶτο τὸ «οθθοίμιον, ὡς αὐτίχα, δείζομᾶμ. Τρᾶς εἰα µεσύτητες αἱ «θῷ)), 

3 
Ῥ. 7. κρυσματικῶς] Ἐοτίε τεξξῖα βΐ κρηµατικὰς αἱ Κ.. Ῥατῖ{, 5. 
Ο. 6. ὠπρεπὲς δεδειΓ ένο. Ὅτι δὲ ο] Πιεσεπάιπι αο ἀἰληφιεπάστα γ]άείατ, ὠπρεπές. Δεδειγμένη δὴ ὅτι ὁ Πλάτων----. 

πιοάµπα ν]ίαηε; {ετε επίπα αὈϊνεταπε ἵπ αἰ(ᾳι- 
Πας, εἰ αἆ Ῥο]γίάϊ ροδπιαίϊα. Ίαπι {. αῖς τεέτε ετ 
Ρετῖτε οοπ{ἀετεῖ νατιείατεπα, εί ργῖ([σα οµπ ποβγῖς 
οοπαρατεῖ, οῖπι «ποφιε ναγιειαίεπη Ιπ υία βιΠε 
Ἱπγοηίει. ΊἈαπι γατίείατο ἵπ τηγιηηπιϊς Ελοῖεπά[ς, 
ους πιασίς νατῖα εῃει, ή {απε νεῖείες, ιξ αιϊ 
τηγεμπη]σαπα ναγ]οῖταίεπα ἵπ Ἡοπογε Ἠάρετεπε. ῥεά 
εἴ ρι]αίίοπυπι εἰοεμίίοπες (ωπο Ππεταπε πιαρῖφ 
γατία: παπι ποβπὶ ἀοδτίπα [απτ μάϊοΠ, ρτι(οί 
τΗγ{ἩπποΓΗΠΙ απηαίοΓες εταηπί. Οοπίϊαϊ εἴσο, ΠΟΠ 
οὗ ἰρποτατίοπεπι, {εά οοιήμ]ίο νεῖετες {ταξτίς «αη-- 
Ε]επῖς οὐ ΙπαϊΠε. Ἄεαιε ος παίταπα εβ; πι 
πι] αἰῖα γίτα Ἱπίμία ποηῦ Ισποτεπίιτ αὖ 15, 
αυ! εα πο υ{ατραπέ: πίαφιε ἀεπιίο, ἑ1 αὓ Γρῄς οἳὓ-- 
αἱεπαπίατ, αωοά ἵπ αωἰδα{άαπα αἰααιά Ιπάξοοταπα 

ΥΟΙ.. Υ. 

αηἰπιαάνετίαπι βαῖε, 
ΧΧΙ. δεὰ Β]αϊοπί πεις Ισποταπεῖαπα πεσιιε 

ἱπιρετιίαπα ἵηπ «αμα βΗΠε πε φμαἆαπι τε]ίσετεῖ, 
γεταπι 1ά εαπα {εοίῖε, ααἷα Ιπάεσοτα τεϊρυδ]ίσα: 
Ἱαάϊσατει εα εΠε, Ίαπι πηαης οεπάεπιιδ, εαπιαα 
ο-- τεί σηαταπα Γα1Πο ἀοοεδίπιας. 15 εΓσο 
ἵη οτία [ει Ῥτοογεατίοπε Απίπια εα, αὐαπι Τι- 
ππα ο Ιπ{ετυῖέ, {παπα ἵπ γεῦας ππαϊΠοπιαξϊοῖς ας πῃιι- 
Πεῖς ἀπισεηείαια {εοῖί (είϊαίαπ. Ἠαο επίπι {απε 
εις νετυα. Εὲ [2εμπάη Άαοε ἱππβίουϊ{ εἰ απβία 
ἔεωπ ἀγέρία ἐπέογυα]]αν Ρογ{ἱοπε/φιε ὑπάε αὐ[εία[ή, εἰ 
{πι ΠΡΙ ΕΟΥΙΗ εὐἰοεαυ(έ, μέ ἴπ φιουῖς Γπίεγυα [2 
ο {14 πεάία. ος εχοτάταπῃ πιαπαΠε αὉ Ἰπαγτηο-- 
η]οα ΡεΓίεῖα, πιοχ οἴεεπάσππις. τες {απέ πιεάϊς- 
ἔαίεδ, ἀπάε οτηπῖς πιεάϊἰείας τεβϊπιαίατ; Ατίίμιπε- 

3 ΧΜ. 



434 ππντταλρχαν 

αφ ὧν λαμθάνεται πᾶσα µεσύτης, δεινμηπικὴ, ἁρμονικὴ, γεωµετρου- 
μδῤη πότων ἡ μὸῥ ἴσῳ Χριδμὰ ὑᾠαρέχει ὶ ὠπρέχετω, ἡ ὃ ἴσῳ λόῳ, 
ἡ δὲ ἅτε λόγω, ἔτε δριδμα. Ὁ πονω Πλάτων τὼ ψυχωίὼ ἁρμο- 
νίαν Ἡ τεοσάρων σοιχείων, καὶ Ἱ αἴίαν Ὁ «ξὺς ἄλληλα οξ ανομοίων 
συμφωνίας δεξαι αρμωνικῶς [βεληλείς ὂν ἑχόσω Ἀ]οσήματι δύο µεσό- 
τήᾶ, Ψυχωὰς ἀπέφηνε κ τὸν μεσικὼν λόγον. Τῆς 3 [9 πασῶν ὂν 
Μασκῇ συμφωνίας δύο αἱαςήμμπα µέσω Ε) συµβέθηκεν, ὧν 3 αναλο- 
γίαν δεξομ. Ἡ μὴν }ὸ αἱ πασῶν ἐν ἁπλασίονι λόγῳ λεωρίτα- 
Ποιήσἁ ο) εἰκόνο γάβν τὸν διπλάσιον λόγον χῳτ᾽ Ἂριθμὸν τὸ εξ καὶ τὰ 
δώδεκα ἔπ ὃ τῶτο τὸ Ἀ]οόίσημα, Ἀπὸ σάτης µέσων χι νητίω διεζγ- 
μβῥων. Ὄντων ὅω Ὑ΄ εξ καὶ δώδεκα. ἄκεων, ἔχει ἡ μὴῥ ἧπαάτη µέσων, 

τὸν αἵό εξ δειθμὸν, ἡ δὲ νήτη δεζωγμβῥων, τὸν Ἱ'. δώδεκα. Λαρᾶν δὲ 
λοιπὸν χρὴ «φθὺς τάτοις δει μὲᾶς τὰς μέζαξὺ πως, ὧν οἱ ἄκροι, ὁ Ὦ, 
οππρλτος, ὁ δὲ, ἡμιόλιος Φανήστα εἰὺ δὲ ὁ Ὁν ὀκτὼ καὶ τό ὀννέα 
τν 3ὸ εξ τὸ μὺ ὀκτω, ὀππτειτα, τὼ ὃ ὀννέα, ἡμίόλια. Τὸ μῖῤῥ ἓ 

ἄκρον, ποιᾶτο τὸ οἱ ἄλλο τὸ τό δώδεκα, Ὁν μὺ ὀννέα ὀήπειτα, 

ο ὀκτὼ ἡμιόλια. Τότων ἆω Ἕ' δειμὺν ὄντων μέαξὺ ' εξ καὶ 
δώδεκα, καὶ τᾶ αἱ πασὼν [σήματος ὃν τὸ αἱ τετάρων ο τὸ αἱ 
σέντε σαυεςῶτος, οᾗλον ὅπ ἕξει ἡ μῥ μέση τὸν Ἱ ὀκτὼ χριθμὸν, ἡ δὲ 

Ε. ο. Ποσει] ἘΚ. Ποίησα:. 

αἆ πιῖπογεπι Ἱία {ε Ἠαδει, πε ἀμοάεεῖπι αἆ {εχ. Εἴσλ, Ἠατπιοπίσα, (σεοπιείτῖσα. Ίπ ρτίπια ααια]ίς 
Ἠος ἵπιεγνα]]απῃ α Γάπππλα πιεάίαταπα εποτάα Ροί- εί πιπιετας 4ο {ε Ἱηγίσεπι εχοεἀμηῖί, εχοεάµη- 

εν 

εαταιε {εγπα]ΠΙ: Τη Τεγεία εαάεπι Πί ρτοροτίῖοπε : 
ἵπ πιεάία πεαιε Ρτοροτείοπε, πεφυςε ἁαηιία εᾱ- 
ἀεπι (εγπιϊπί {είε οοπ{εαιπίάτ. Ίίαφιε Ρ]αΐο, 
ειπα αηπια]επα Παγπποπίαπη αμαίμοί εἰεπιεηίογαπῃ, 
εαιήίαπιαε εκ ἁμβπιι]δις ἵπίετ {ε οοπ{οπαηία: 
νε]]εί Παγπιοπίοε ἀεπιοπ/ίέτατε: ἵπ υίτοαιε Ιπίεγ- 
γα]]ο ἆμας απἰπια]ες ππεάιείαίε πωίιςα ταίῖοηε 
οεεπάϊε. ΊΝαπι οοπ{οηαηέία, 41αΏ 1π τεῦι5 πιηή]-- 
εἶς 4ἰαβα[οῃ (σταεῖ, ποβτί ν]σο Οἔῶαναπι ποπηῖ- 
παπί, ἆιο ΙΠίεΓ ΕΧΙΓΟΠΙΟς {ΕΓΠΙΙΠΟΡ πιεάία τεεῖρίϊ ; 
αάογαπα Ρτορογ(ῖοπεπα οξεπάεπιας. Εχίτεπια «οἩ-- 
{οπαπεία: ἀἰαβα[οᾳ ἀαρίαπα Ιπίεγ {ε ΓΑΙΟΠΕΠΙ ἴ6- 
πεης: υίαιε Ώος Ιη(ε]]ίσεγε εχεπιρ]ο ροῇἩ5, πιι- 
πιεγῖς τεπι εχρ]ἰςβὈίπαως. Έπρο πια]ο; εκίτεπιϊέας 

τἱρίταΓ ιήάαµε αἆ ἵππαπα. ἀϊ]απέχαταπα, Ἆος ε[ε πε- 
{47 ἀεπεΙΥΙΕΠΟΗ. Όυστεπάϊ Ίαπι {πε ἆμο πι- 
πιογί ἵΏ πιεάίαπα ΙπέεΓοιάεηίες, αἆ 4Ἡος εκίτεπιο-- 
Γαπα Ππα]οί αἆ οἱ ρτοχίπααπα {είαιΙζετΏ5, αἆ τε-- 
Παααπι ατ {ε[ααἱρ]ας νε {ε(αμία]έετ: 1 πωπηετὶ 
{ωπε οὗἵο εἰ Πογύεπ. ΊἈαπι {εκ {επιε], ε]ωίαιε 
Ρταείεγεα «Γίεηδ, Ιπ οὔχο οοπΕίπεπἔαΓ» ἵπ ΠΟΥΕΠΙ 
{επιεὶ οµπι {επιϊ[ῇα. Έτ αἰίετ εχίτεπποΓµπη, ἆμο- 
ἀθείπι Ριίᾶ, Πονεπι Ργο ἁοάταητε, οξἵο ρτο Ρε[βε 
Παῦει. Έτρο Ἠΐ5 πωπιεγίς ἱπίετ {εκ εί ἀμοάεείῖπα 
ἱπεετ]εδεί5, επι «ἰαβα[οι «οπΏει εκ Ιπιεινα]ίς 
ἀἰαίε[]ῶγοπ, Ἰὰ εβ Οματία, ας ἀἰαβεπίο, ὰ εἰ 
Οµἱωσα, ἁπλαπεῖϊς; Πσιεε πιεάία εποτάα Ππαπιε- 
τµπα ολο, εἶ ρτοχίπια: {ει ῥαγαπείε πονεπι ἆε- 

Ε 
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αζαμέση τὸν Ἱ' ὀννέα. ᾿Τώτή νομδύ», ἕξει ἡ ἑπάτη «οθὺς µέσίω ὡς 

«Ὀδαμέση «φεὺς νήτίω διεζυγμλῥων Ἅπο γλὺ παρυπάτης µέσων, Ἀ].ὶ 
τεήάρων ο; μέσίω Ἀπὸ ὃ «δαμέσης ο) νήτίω δεζωυγµδῥων, 9 
πωσῶ. Ἡ αὐτὴ ὃ ἀναλογία κὶ οι Ἱ δριδμ]ω ὀὐρίσκετα) ὡς }ὸ ἔχὰ 
τὸ ἓξ «φθὺς τὸ ὀκτὼ, ὅτω τὰ ὀννέα «οεὺς τὰ δώδεκα κοὶ ὡς ἔχει τὸ 
ἓξ απθὺς τὰ ὀννέα, ὅτω τὰ ὀκτὼ «σεὺς τὰ δώδεκα οἨπριτα }ὸ τὸ Ὦ 

ὀκπὼ τ εξ, τὸ δὲ δώδεια Ἱ' ὀννέαὶ ἡμιόλια 3 τὰ μΏὸ ὀννέα Ἱ' εξ, τὸ 

ὃ δώδεκο Ἱ ὀκπω. ᾿Αεχέσὰ τὸ εἰρημλνα εἰς τὸ οπιδεδεχέναι ἰὼ ἔχε 
δι τὸ µαθήµατα απουδιὼ καὶ ἐμπειρίαν Πλάτων. 

κΥ. Ὅπ δὲ σεμνὴ ἡ αρμονία, κο ἠεῖόν τι καὶ µέα, ᾿Λεισυτέλης ὁ 
Πλάτωνος {αυὺ λέγει, - Ἡ ὃ ἁρμοία ον ἑρονία, τμὺ Φύσν ἔχεσω 
ὁ Φείαν καὶ κολἰὼ καὶ δαιµωίαν' τετραμεεὶς ὃ τῇ δωάµει ποεφυχυῖα, 
« δύο µεστηᾶ, ἔχει, Σριθμηπκίώ τε χοὶ αἱρμονικίώ Φαϊνετα τε τὸ 

ὅ µέρη αὐτῆς, καὶ τὸ μεγέθη καὶ αἱ ᾠπροχαὶ, κατ δριθιμὸν κὶ ἰσμε- αποαν. ἂν νὰ νπαρήδις ῥόμίαι τὸ μις". Τωώτι μῇ 
τὸ ῥητά. Σιωεσώναι ὃ αὐτῆς τὸ σῶμα, ἔλεγυ ὂκ μεεῶν ανομοίων, συµ.- 
Φωνοιώτων μάύτοι σεὺς ἄλληλα »λλὰ μὶὼ καὶ τὰς µεσότήα, αὐτῆς 

κ) τὸν Ἂριθ μηπχὸν λόγον συμφωνὲν τὸν 3ὸ νέατον, «οεὺς τὸν ὕπωτον ὂκ 
ἁπλαόα λόγα ἡρμοσμθύω, 1 διὰ πασῶν συµφωνίαν Ὑποελέν. ᾿Εχά }ὸ, 

Α.. 6. ἀπὸ γὰρ παρυπάτης----διὰ πασῶν] Βωτείεις οοτεῖσϊε, ὦπὸ γὰρ ὑπώτης----δια τετ]ώάρων: Αΐηιο ἄσ, οπη]ᾖο ἔαπποι 
µέσω», νετίεταϊ Ὑαἱσι]]ας: ΜεΣ. Πἴεπι δι τετ]άρων ἵπ πε οοττεχῖί, Διεζευγμένων Ὀἱ5 τεσερὶ ΡΤΟ διεζενγ- 
μένα, εχ Ε,, Ρατίΐ. 1, 2. 3. εἰ Ππίετρτείοιις Ὑαἶσυ]. Απιϊοί. Ἁγ]. 

Ῥετ. Όιο βέϊο, εγῖξ ϱ4 ταίῖο βγβαία [ει [απιπιαξ 
αἆ πιεάίαπα, αι ῥαγαπε[α εταί αἆ ἵπηαπι [ει Πεία7η 
αἀ]απόχαταπα [ινε «ΟΠΠΕΧΑΤΗΙΑ: παπι α ῥαγῤγβαία 
πιράίαταπα ετῖτ ἀἰαίε[άγοη αἆ πιεάίατη; α ῥαγώπε[α 
αἆ πείανι ἀἰρπεις/πεποπ, ἄἱαβαίοῃ. Ἑαάεπιαιε Ἱῃ- 
νεηϊέατ ΏΙΠΙΕΓΟΓΗΠΙ ΡΓοΡοτΕίο: επάεπι επίπι ε[ 
{εκ αἆ οξζο, αα πονεπι αἆ ἀιοάεεῖπα τατῖο; εἴ υξ 
{εκ αἆ πονεπι {απί αβεξχα, ἵτα οὔιο αἆ ἁμοάεοῖπι. 
Ναπι οξἵο αἆ {εκ {ε[ααἱέεγείαπα Παδεπε ΓαξίοΠεπι, 
εί ἀιοάεεῖπι αἆ πονεπα; εί τιτίαπι [ε[αία[έεταπι, 
πέ πονεπι αἆ {εχ. Ἱτα ἁιοάθεῖπι αἆ οόχο. Οεἴεταπι 

Ώαο [αβιείεητ αἆ ἀεπιοπ[ταπάμπη, 4 µαΏία Εαετῖε 
ἵη τεδις Μαιλεπιαεῖςῖς Ἱπάι[ία αἴαιε ρετῖτία νετ- 
{ατις Ῥ]αϊο. 

ΧΧΤΠΙ. Ῥοττο απίεπι αιοά Ἡαιπιοπία τε {Πέ 

ἁϊνίμα, γεπεταμάα, πιαρπα, ΑτηζοίεΙες Ῥ]αϊοπίς 
ἀπείρυ]ας ὶς γετρῖς οοπηβτπηανίε. ΕΠΙΠΟΕΥΟ Εαγ- 
Ίπομία γε ϱῇ εαε]ε({ή, οἷω[φιε παίεγα ἀῑυέπα αέφμε 
βέργα. πι αμ [ί Γαρηιῤαίε μον ονῤονέώ 
αι ᾖαδεί πεάιείαίες, «4{γ{β/πείζα”η εἰ Πανηιοπί- 
ει: αβῥαγείφιε ῥαγέες ε/ 5, Πας {ιάίπες, εί εππ]- 
ποη{έάς 176ΥΟ εἰ 1ΠΕΠ/Υ «εοφιιαἰἰέαίε εοπ/αγε. Λαηι 
π ἀμούις Φφιια(γ{εβογᾶ:ν εαμἑεπα [μα η24μ]αί{οπε 
εοποίηπαπέµ;. Αίαιε ας {αΠῖ νετρίς ε]ας εχρτεῄα. 
Οοτρις Ροττο εἶας «οπΏατε ἀῑκίε εκ ρατεῖδιις ἁπ-- 
Ππιϊ]ίθυς, {εά αἩαὶ ἴπίετ {6 εοπίοπεηπέ: ομῖῃ εε 
πιεάἰείαίες ελΓΙΠΑ ατ]Ἠπιείῖσα ΡτοροΓγίίοηε «οΠ{εΠ- 
εταε. Ἰαπι ἴπιρ εποτάα αἆ [άΠΙΠΙΑΠΙ ΡτοροΓέίοπε 
ἀαρία οοδιπίε, εοπῃοί ἀἱαβαία οοπ{οπαΠείατη ; 
ευπῃ, μέ ἀῑκίπιας, ῥγραία {ΕΧ, πεία ἁποάεοίπι ηι- 
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ὡς «φθείπομλω, τὸν νέατον, δώδεκα, μονάδων τὸν δὲ ὕπατον, ἕξ: αὑὺ δὲ 
«θαμέσίω συμφωνῆσων «φξὺς κατω καθ ἡμιόλιον λόγω, ὀννέα µο- 
νάδων τῆς δὲ µέσης ὀκτὼ Ξ) µονάδας ἐλέγομὴμ. Συγκεθοι δὲ 39 
τώτων τῆς Μησικῆς τὸ κυριωτάαι Ἀἱοσήμοτα συµβανει τὀ τε αἰὰ 

τεοσρων, ὅ ὅδι κὉ τὸν οἨτριτον λόγον καὶ τὸ α[9ὶ πέντε, ὅ ὅοι κἩ Ὑυ 
ἡμιόλιον λόγο) καὶ τὸ α]ὶ πωσῶν, ὅ ὕοι κὉ τὸν ὁπλάσιω' λλλὰ 9 καὶ 

τὸν ἐπόγδοον σωζεῶς, ὃς ὅδι κἩ) τὸν τονιάῖον λόγον {αῖς αὐταῖς ο νρ- 

οχεῖς «πρέχευ  ὑπέχεῶαι Ἡ ἁρμοίας τὰ µέεη ὑπὸ τό µερῶν, ὁ 
τὰς µεσυτήα, ὑπὸ τν µεπτήτων, χοπά τε τὼ ὂν δριθμοῖς ὑπροχίὼ, 
ο κ πὼ γεωμετεικίὼ δώαµι συµβανη. ᾿Αποφανει Φοιῷ οὐτὰς 
᾿Αθισυτέλης πὶς ὣωάμεις ἐχήσας τοιαύᾶ:, τὼ μΏὺ νεατίω, τ μέσης 
το) τρίτῳ µέρι τῷ αὐτῆς ᾧωγέχῃσων τὼ δὲ πάτίω ὑπὸ Ὁ «δα- 
µέσης «εχομμίω ὁμοίω. Ὡς γνεᾷαι τὰς νωροὰς αό «σεός π' ε 
τοῖς φδὸ αὐτοῖς µέεσαν ὠπγέχεσι κοὶ ὑπγέχοτα. Τοῖ γοωῦ αὐτοῖς 
λόγοις οἱ ἆκροι Ὁ μέσης καὶ «Ὀοαμέσης ὠωγέχεσ καὶ ὑπεέχονται, ονήτ- 

τβίτῳ κ) ἡμιολίῳ: ποιωύτη ὃὴ ὑπροχή ὅσιν ἡ ἆρμονικη. Ἡ δὲ 3 νεάτης 

ὑπεοχὴ καὶ τῆς µέσης κατ ειμηπχὸν λόγο ἴσῳ μέρει τὰς ὑπεολὰς 
ἐμφανεσν. Ὡσαύτως ὶ ἡ «δαμέση Ὁ Ἰπνάτης τ 29 µέσης ἡ «ζα- 

µέση κ» τον ἐπόγδοον λόγον Ἰπερέχε. Πάλι ἡ νεάτη Ὁ ασάτης ϱ 
ἁπλασία ὕον' ἡ δὲ «ζαμέση ἳ πάτης ἡμιόλιο" ἡ 3 µέση ὀπειτος 

μμ λα πα... μ. 

«κατὰ τὸν διπλάσιον] τὸν, ἶοοο γα]ραῖῖ τὸ, απιτηῇ εχ Κ. 
. αὐταῖς ὃ' ὑπεροχαῖς] Αἀάάϊάϊτηις δ' εκ Ἑ. Ρ. 
. συμβαίνει] ο Ἑ,. Κ.. Ῥασ{. τ.3. Ὑπ]σο, συμβαίνει». 

. οἳ ὤκροι] οἱ αἀάιᾶϊ εκ Ὑεπει. Οείεταπα {αῦεβ απἷά ππεπά1, γε] ἵπ Ίος, νεὶ ἵη απϊεοεάεπίε σοπιπ]α!ε. σου ωρ Όιωυο 

πιετο «οπιρατείαΓ: ῥαγαπε[α {ε[αιΙα]έετα Ρτοροί- 
ἴἶοπε ῥγβαίω τείροπἀοε, εἶαμε πονεπι «ΟΠΡΤΙΕΓΕ, 
πιεάία οξἵο ἀῑκίπιας. Α:ἲ επίπι Ιπίεινα]]α Μα- 
πσα ρταείρυα οοπ/ΐαγε Πΐς ταεοπίβις οετέαπα εί: 
αἰσίε[αγομ [ε[ααϊτετεία, αἰαβεπίε {ε[αιἰαίτετα, ἀῑα- 
Λα/0π ἀμρ]α ρτοροτείοπε: Ιπίεγίπι είῖαπι οοΠ{εΓ- 
νατί τα(Ίοπεπι {ε[ᾳμἱοξχαναπη, ααρ]ίς εβ πογεπι αἆ 
οξἷο, εί {οπαπι εχρτϊπητ. Ίαπι ιά 4ποφμε αςεῖ- 
ἀῑς Ἡς Ἠαιπιοπία ρατίες α ρατεῖδυς εί πιεά[εῖλ- 
τε α πιεάιείαίδις {εοιπάιπι εχοεβαπι ΑγίΠιο- 
Πςμπα εί γἷπι (εοπιείτίσαπι {αρεγαπέατ. Αίαιε 
ος Πς ἀεε]αταί Ατηζοϊε]ες ; αέ πεία ττ]εηπίε πια]ος 

ααπι Ίπε[α Πε, εἰ εαάετι ΡοΓέῖοπε ῥάγῶπε[α ὄγβα- 
{1 εχοεᾶἆαί: ἵίααις τε]ατῖο ααάαπι Ιπῖετνα]]ο- 
τάπα νε ἁπογιπίπαπα «οπβαί, οµπῃ {ετπηϊηϊ ἆηυ8- 
Πας ροτεϊοπίδι5 {αρετεπί /ηε[ῶη εἴ οινον 
οὉ Π[άσπιαιε {πρετεπέεατ; υττορίαιε {ε[ημἱα]έετα 
οί {ο[ααἹ(ετίῖα ρτορογεϊοπίδι5 τεπα σετεηίίδις. Αί- 
αµε Πας εβ, ααπι ἨΠατπιοπίσαπι νοσληῖ αμζ]ο- 
ηεπα, τὰ εί Ῥτοστεβίοπεπ. «Μία ααίεπα α /πε[α, 
εί ῥάγαΊπε[α΄ αὉ Αγβαία, Ατίτηιιειϊςίς Ιπίεινα]]ο- 
τωπῃ ἁλοτιπιιπίδας ἀχαπε: παπι ῥάγαπιε[α 7πε[ὤηι 
{ε(ααἱοξϊανα΄ Γλοπε εχοεάϊε; τωτίαπι πεία αἲ ῥ]-- 
Λαΐαπι ἀπρ]α εἴε; ῥαγώπε[α ῥγῥαία {επιεὶ ε]ωίαιε 
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απθὺς ὑπσάτίω ἥρμοσω. Κα τοῖς μὸὺ μέρει ὃ τοῖς πλήλεα ὃ κατὸ 

᾽Αειυτέλίω ἡ ἁεμοία ὅτως ἔχησα πέφυκε. | 
κδ. Σμυέσηχε δὲ Φυσκωζμτα. ἔκ τε Ρ ἀπέίρου ο πξαυᾶσης 

δρ Ἀρποπερίοσου Φύσεως, ν αὐτὴ Ὀ το μέρη ο παντα αὐτὴ δν - 

ὅλη λεία ζαι, τετραμερὶς σα τοῖς ὅροις τὰ δὲ µέρη αὐτῖς, αἱ οἱ 
λόγοι, ἆρποι καὶ «Ὀξιοσὶ κὶ δρποπέριοσι, Τἱὼ μζῥ 39 νεάτω ἔχει 
δρήαν, ὂκ δΦώδεχα μονάδων τὼ δὲ «δαμέσίω, «εισίιω ὃξ ὀννέα 
μονάδων πὺ δὲ µέσίω δρήαν, ὁξ ὀχτὼ µοάδων τὼ δὲ ὑπατίω, 

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

δρποπέρκοσον, εξ μονάδων ὥσων. Οὕτω δὲ οεφυκωῖα αὐτή τε καὶ τὸ 

μέρη αὐτῆς «σθὺς ἄλληλα παῖς ὑπεροχαῖς τε καὶ τοῖς λόγοις, ὅλη τε ὅλη 
μοι] τοῖς μέρεσι συμφωνει.' 

Ὅ κε. ᾿Αλλὸ μἱὼ κα ο] αἰῶ ήσές αἱ τοῖς σωµασιν ἐγγνόμδραι .. 

τὶὼ ἁρμονίαν, αἱ μὶῥ ἐράνιαι πεῖαι ἕ όσα, μὲ 9ει τὶὼ αιῶ-ησιν παρεχό- 

μὗροι τοῖς ἀνθρώποις, ὄψιις τε ὁ ἀχοη, μ Φωνῆς Ὀ Φωτὸς ἁβμονίαν 

οἸκφαίνεσι: οἱ ἆλλαι δὲ αὐταῖς ἀχόλῃφθοι, ἡ αἰῶήσές ο»᾽ ἁρμονίαν 

σιυεσὰσι παντα 2ὸ κο] αὗται ὀπιτελΏσιν Οὔχ ἀνόυ ἁρμονίας, ἐλάτ]ες 

μὀῤ ὀκένων ἔσαι χι πο 4 ἀκείνων ὀκέναι γὸ μα 38 παρεσία 

αδαγωόμδραι τοῖς σώµασι αὸ Τ) λογίισμὸν, ἰαυρῶν τε καὶ κολἰὼ Φύσν 
έχεσι. | 

Ε. 5. Συνέηνε] Τία τερο{αῖ Ῥτο συνέσησε, εχ Α]ά. Βα{. γ]. Ῥ. Ῥατί[.2. Απιιος. Ίεπα πονὶ οαρίεἶς Ἱπ]ίαπι {εοί; 
απαπἀοφιἱάεπι Ατίβοίε[ῖς {επίεπῖῖα ποῦ υἱτετίας Ρετιϊπεί. Ἰοκ αὐτὸ Ῥτο αὐτὸν, εχ Ε.. Ὑεπεί. Ῥ. 

Ῥ. 5. απείρυ καὶ περαωύσης] Βπτείίας οὐπ]]οῖί Ἱεσεπάιπῃ ἀρτίας καὶ σερισσᾶς: τεξῖε, Ρηῖο. 
Α. 7. ᾽Αλλὰ μὺν---ϕύσι ἔχεσι] Τη ἴοῖο Ώος οαρῖίε ΙΠπίεστ]{αίεπα πεχι5 εἴ {επίςπίῖερ τεηιῖτο. 

. 

. 

δις οοπβαία Ηατπιοπία, ΠΕἱ ορόν. οπιπϊρίαιε ραί- 
πδιας «οη/ίοπαί. 

αααλάώτα να]εε; ες Ίπεία αἆ ῥγῥαίαι εβ [ε[απῖ- 
τετίία. , Η!5 ετρο Ρρατεῖδις 2ἴαιε πιπιετίς Ἡατπιο- 
πία 4ε Αποϊεῖίς Γεπεσηεῖα εοπιροπ/ξΗΓ. 
ΧΧΙΝ. Οοπίας ελάεπι [εουμπάμπαι ΠαέμΓαπι ΕΧ 

ἱπβηία εε Επί, ρατῖ εἰ ἱπιρατῖς, αἴηις ραίτοτ 
Ἱπιραγίς παίυτα ουπι Γρία Ἠατπιοπία ἔωπη εἶις ραί- 
{ε Γοῖα επίπι ρατ ες; υπ «οπ{εί απαίιος 
εαγπηϊηϊς: ρατίες 1ρβις ρτοροε(οπίϊδις οοπ{ίπεηῃ-- 
{σ, 4µοσυπα (εγα]ηϊ Παπέ ρατες εί ἵπιρατες, ρατῖ- 
ἔεταιε Ίπιρατες. «Λος επῖπι ραῖ «6, ααία ἆμο- 
ἀεοῖπι πμπιεΓο εχρτπέασς ῥογαπιε[α ἵπιρατ, απία 
πονεπη; ύΊε[α ρατίτετρατ, ααἷα οέϊο; ῥγῥαία ρατῖζετ- 
ἵππρατ, αμία {εχ. Ἠ]!ς ετρο τατἰοπῖθιμ5 αἴφιιε ραιτί- 

ΧΧΥ. Ρεά ος {επῇι5, ααϊ οὗ Ἡατπιοπίαπι «ΟΓ- 
Ροτῖδις Ιππαίί {απε, «αρ]είτες αἰ εἰ ἀῑνιπί, ου ́  
Ώεο {επ{απι ργαδεπέ Ποπι]πίδις νίας εἰ αμάϊεις, 
οµπι νοςς εί Ἰαπιίπε Παγπιοπίαπι οβεπάωπε: οαέ 
α11 {εηία5 Ἠοταπα σοπηῖτες, αιαίεηας {επίας {απε, 
{εοιπάαπι ἩΗατπιοπίαπι οοπ{ίαπε: ΠΙΠΙ] επίπι πο 
1ρᾳ ααἶάεπι Ππε Ἡαιπιοπία «οπΠείαηε: ΠΙΙΠΟΓΕες 
{απε 115. ποπ (Ἅππεῃ αΡίαιε 115: 11 επίπι πια] 
ουσια αάνεητα Τεί ργα{[το αά{απί Ἰαχία ταίίοπεπι, 
εί να]ϊάαπι ρα]ςΏταπιαιε Παδεπε παξιταπῃ. 
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κσ’. Φανερὸν ὦω ὂκ τότων ὅτι τοῖς παλαιοῖς τό Ἑλλίώων εἰχόπως 
µάλιρα πάντων ἐμέλησε πεπαιδεῦύῶς Μεσικώ. ᾿Τῶν 9 νέων τὰς ψΨυγὰς 
ὤοτο δεν Αὸ Μεσκῆς πλάτ]ι τε καὶ ῥυμίζεν οι τὸ ὀὔφημον, 
χρηόµης δηλοόπ ὁ Μεσκῆς ὑπαρχβσης «οθὸς πάντα καὶ πῶσαν ἐασε- 
δωσμλῥίω «φρδξν, «σεθηγεμΆνως δὲ «πεὺς τὴς «πιολεμικοὺς κωδώες. 
Πρὸς ἃς οἱ μὴν αὐλοῖς ἐχρῶντο, χοδάσξ Λακεδαιμόνιο" πας οἷς τὸ 
χαλεμΆρον Κατύρειον ηὐλέτο µέλος, ὁπότε ποῖς “εολεμίοις ὂν χόσμωῳ 

«φθθσῄεσαν µοιχεσόµλμοι. Οἱ δὲ καὶ απθὺς λύρον ἐποίοιω τὸ «φθόσοδον 
Ὦ πρὸς τὰς ὀνανήας χφθάπε ἱσοροώται µέχρι πολλᾶ χβήσαῶαι τῷ 
τρόπῳ τάτῳ ἓ οι πὸς πολεμικὰς κωδιύες «ξόδου Κρῆτε. Οἱ ο ἔπ 
καὶ καθ’ ἡμᾶς σάλπιγξι Ἀἱατελᾶσι χρώμθμοι. ᾿Αργἒοι δὲ πρὸς τὼ 
τν Σ)είων ἥ κφλημδόων παρ αὐτοῖς πάλίω ἐχρῶντο τῷ αὐλα' τὸν 
δὲ ἀφώνα τᾶτο ο Δαναά μὴν 7 Ὀρχίὼ τεδίώῴαι φαση, ὕκερον δὲ 
ὀνατεθίώαι Δι Σ)ενίῳ οὐ μίὼ δλλὰ ἔπ ᾷ νιῶ τοῖς πεντάΦλοις νενό- 
µισαι «φθσωυλέῶαι, Φὐδὲν μὴν κεκριμΆῥον, οὐσ Ὄργοῖον, οὐσ]᾽ οἷον 

ὀνομίζετο «ρὰ τοῖς ἀνδράσι ὀκείνοις, ὥασερ τὸ Ἰπδὸ Ἱέροικος οεποιη- 
μό]ῤον τορὸς τὸ ἀθωνίαν ἵωύτίω, Ὁ ὀκαλᾶτο Ἐνδνομή ὅμως δὲ καὶ εἰ 
ἀὈενές πι (6 οὗ κεκριµλῥον, δλλ᾽ ὦω «εισαυλῆτα. | 

κζ. ᾿Ἐπὶ μλῤτοι ὃν ἐπ Ῥρχαιοτέρων Θὔδὲ εἰδέναι, φαὰ, τὰς Ἕλ- 
λίνας τὸ Ἀεατβικὶὼ μῆσον' ὁλίω δὲ αὐτῆς Ἱ οπισήμίω «πεός τε 

Φεών τιμἱὼ, ὁ τὸ Τ νέων παίδευσιν «δαλαμθάνεῷα/, μηδὲ τὸ ὤὈθάπων 

ΧΧΥΠΙ. Ῥοττο ααίεπι εχ Πΐς Ρ]απαπι Πέ, ργῖ(οῖς 
(οταοἱς Παιιά Ἱπ]ωτία 1ὰ ριαεἴρυσ ομτα {αϊΠε, ια: 
αἀο]είοεπίες πια ἁῑ[οειρ]ηα Ιππδιετεητ. Ἡογιπι 
επίπι απίπαρς εχΗΕἰπιαῦαηί Μα[ιςα: ορετα Πησί αἴ- 
αάε οοπεϊηηατί αἆ ἁεοοταπι ροῇε; «ιάρρε αιοά 
Μιῄβσα αέ αἆ οπιΠίᾶ, ΟΠΙΠΕΠΙ4ΙΕ {ετίαπι αζίοπεπα 
μες εΠει, ἵτα ΙΠ ργπαῖς αἆ Ὀε]]ςα ρετίομ]α. 
Οµαπι αἆ τεπι α1 δις αἱ {απε, αξ Ταοεάαπιο- 
πῖ, αμῖ «οπιροῇίο ασπαίπε ἵπ Ποίεπι γαἀεπίες, 
Οα/οτεµπι «Ἄτπιεη ρταοϊπϊ εδ ΙπβέαεΓιπί : 
ο) Ίγτα, ποιε ἁῑα Πο αἆ ρµσηαπι ργο[εέᾶῖος Ότε- 
τεηίες {εταπτ. ἸΝοβτα αίατε (αῦας ἵπ Ἠωπο υ{απα 
αριάἀ Ρ]ετοίααε {ποοεΠετωπε. Ατρινί αἆ Ἰαδχαπι, 
αυα Ρίπεπίοταπι ἀῑοεραίωτ, Εδίαπι αἀλίρεραηι : 

αιοά οεΓγίαπιεη ΙπΙο ΤΏαπαί ολαῇα Ἱπεαέαπι, 
Ροβπιοάο Ἰ]ονί Θιλεπῖο οοπ/{έοταζάπα ΡρετμίρεεαΓ. 
Ἐπίπινετο Ποάϊεαιε πιοτῖς ε{ἒ, αἲ αἆ ρεμίαίΒ]απι τ-- 
15 απαζατ : ας (αππεί[ ηΙμΗ] ασοἰηῖτας οετίαπα, Π]-- 
1] απέίαααπα, ααέ αμα]ε ργΙοἷς υΠέαεαπα Εαΐς, αωα]ε 
εΓαΐ «ΆΙπΙιεΏΠ Ἠ]εταςίς αἆ Ἰου οετίαπεη Γαέχαπα 
ααοά Επάγοππε νε Ἱπουτίας ἀῑσεραίατ: ο απ αία 
ΙἸαπρυϊάιπα εί ποπ οεΓῶω ἀείμπαίαπι Ἱερε {αετίε, 
(αππεῃ αἰιααῖά αοςἰπίτασ πἰλΙ]οπαίηιίς. 
ΧΧΥΤ. Αι επίπι αριἀ απφιμίοτες (τασος 

ηε ποίαπι αιἰάεπι αἴμπι ΜαῄΠσαπι αμα Ονεαίτίς 
Ἱπ{ετν]τεί: Τοίαπι {οἰεπίίαπι Π]]απι Ώεοταπι γεπε- 
ταιοη, αἀο]ε[οεπεαππαμε Ιπαϊεμεῖοπί Ἱπαιρεμίαπι 
{αίΠε ; αιιοά εωπῃ, ποπάμπα {Πελίτο μ]]ο αριἀ Ητος 

ο κ κ.» .- 
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δη }εάτρου αδὰ τοῖς ἀνσλιάσιν ἀκείνοις χατεσκόωασμδψε, λλλὰ ἔπ τῆς 

"ἹΜεσιῆς ὂν τοῖς ἱεροῖς ἀνασεεφομῶῤης, ὃν οἷς πώ τε τὰ δει αἱ 

(ωύτης ἐποιοκῶτο, καὶ αἴο ἀγαφῶν ἀνθιῶν ἐπαίνες' εἰκὸς ὃ Ε), ὅτ τὸ 

Φέατρον ὕσερον, ὢ τὸ )εωρῖν πολὺ «φεότερον, Ἀπὸ τὰ ή τ «φθλσηγοβίαν 
ἔλαρω. Ἐπὶ μβύτι Ἱ καθ ἡμᾶς χρένων τοσοῦτον οπδέδωκε τὸ τῇς 
α]αφορᾶς εἶδος, ὦσε τὸ μδ παιδευτπκά τρὀπα µηδεµίαν µνέαν μηδὲ 
ἀνήληψῳ τρ, πώνα, δὲ τὴς Μεσκῆς απομλῥης «πεὺς τὺ εατοικὶὼ 

«πθρσκεχωρηκέαι μᾶσον. 
κ. Ἐἴποι πο, Ὢ τᾶν, Θὗδὲν ὦω ὑπὸ τ δεχαίων «φορσεζόύρηται κ) 

χεχαιοτόµηται; Φημὶ ) αὐτὸς ὅτι «οσεζόύρητω, δλλὰ μὲ τὸ σεμνΏ 
καὶ «Ὀεέπωτος. Οἱ }ὸ ἑεορήσωντες πὸ ποιαῦτα Τερπάνόκῳ μδὺ τώ τε 
Δώριον νήπίω «φθλσεή)εσων, οὐ χρησαμλύων αὐτῇ τν ἔμπροδεν κ τὸ 
µέλος. Καὶ τὸν Μιξολόδιον δὲ τόνον ὅλον «φεοσεζυρ]ῶ-α] λέγεται, καὶ 
τὸν τ ὀρθίά µελωδίας τρόπον Ὑ κὉ τὰς ὀρθίας σεὺς Ὑ ὀβθιον σημαντὸν 
τρομαῖον. Ἐί δὲ, χονάπε Γίδαρός Φησι, καὶ εἶδ οκολιῶν μελῶν Τέρ- 
πωνδρος ὄὑρετὴς ἱῶ. ᾽Αλλὼ μὶὼ καὶ ᾿Αεχίλορος τὸ Ὁν τριµέτοων 
ῥυφμοποίαν «φερσεξόῦεε, κο τὼ εἰς τὺς ἐχ ὁμολωᾶς ῥυ9μᾶς ἔνταση, 
καὶ τὸ «οδακοταλογίὼ, καὶ τἱὼ «ξὶ ζῦτα κροῦσν «Φθότῳ ὃ ἀσπ 

Ε, α. εἰκὸς δὲ εἶναι, ὅτι] Απ Ἱερεπάαπῃ, εἰκός τε ἐντεῖδεν, ὅτι. Οσετία ααπῖά ἀε[άεταίας, Νες Π οτί εοπ/ίαΠπΕ; παπα 

Α]ά. Βαί. Κ. Ρ. ἀείετίας εἴῖαπι, εἰκὸς δὲ ὅτι εἶναι----. ς 
Ἐ, 8. τὸν κατὰ τὺς ὀρρίῃς----τεοχαῖον] Ῥατείίας οοττῖρ]ε αἳ νοΓε]ῖ τὸν κατα τὸν ὄρθνορ καὶ τὸν σημαντὸν τροχατον. γα]- 

βυ]ΐμς ρίαπε οπιΙΠί Ώαο τὸν κατὰ τὺς ὀρθίες πρὸς τὸν ὄρριων. Ἁγ]. καὶ αάάϊάΙί νετίεπάο, ΑΠίε τὸν κατὰ 
τὸς ὀρθίως. Απηϊοζις η αἶῖα οπιπῖα αὈῖε. 

Ε.ο. Εἰ δὲ, κανάπερ Πίνδαρος] Εἰ πιπἰαπάντη ἵπ Ἔτι, ᾳποά πας Ὑα]σι]ῖας νετιεηάο εκρτεβι{. 
Ἐ. 11. ὥτασι] δὶς Ε.. Κ.. Ῥατί[. 1.2. 3. ὙΨαἱσα]. Ῥτοραπίε Βωτειίο. Ὑπ]σο, ἔνγασι». 

Ποππίπες ααἀῑῃεαίο, Μα[εα αἁλις ΤΠ (επιρ]]ς γετ- ργῖ(οϊς αἀϊπνεπέυπα βΗῖέ, ΠΙΒΙ] ποναέαπι ὃ Ἐφιϊάεια 
-. Ἠτείας, Ώεοταπα γεπετατιοπί, εἰ Ἰαμάϊθι Ώοπο- αάϊηνεηία απ άαπι {αίεοτ, {εά ουπι πια]είίατε εί 

ταπα γΙτοτυπα Ἱπίετνίεης. Ἐτ νετιππιῖ]ε εβ ἐβεαίγί ἀεεοτο. Ομί ΠΗογίαπι Παγαπα τεταπι {οπἱρίεγαηέ, 
νοσεπῃ, ας ππα]το αητϊαμΙογεπη, ἐβεσγείη, αιοά εβ 
/ῥεξίαγε, α νοςε 12εος, αµα: Ώειπι ποῖας, ἀεάμόλας 
εΠε. Οεἴεταπι ποβγὶς τεππροτίδις πέαπι εἴξ τε- 
οερέαπα ἁῑ[ογιπιϊηίς, υξ εἶως Μαῄσα αα: αἆ ἁπίεῖ-- 
Ρἰίπαπα ρπετοταπῃ [αοῖε πι]]α ππεπιοτία Ίσπα εχβες, 
πυ]]α ουΓα Πε; ΟΠΊΠΕς αἱ αηίπιαπι αἆ Μάβςαπι 
αρρε]]απε (εστί {ετν]επίεπι ππµίαπι απηρ]εέχλη- 
ἴηγ, 

“ΧΧΥΠΠΙ. θεά ἀῑσας α]ιαιῖς: Ἠειις έα, πΙμ]]πε α 

Π ᾿Γετραπάτο πείαπι ΤΠ)οΓ τοπ αεοερίαπι {εγαηῖ, 
οπ εα ΡΓίοἵες υ{ ποπ Γαετῖπε: ΟΠ εί Γοίαπα 
Μικο]γάταπα {οπαπα {αρεταάάϊευπα αἴαπε: ει ΟΓ- 
εί ορη1]επα" πιοάμπη, εὲ ογεµίογαπα αἆ ογείαπι 
ποίαδῖ]επι ττουβαπῃ. Ῥταίετεα, αξ Ριπάατις αἷε, 
εἰίαπι Ώζεο]ία σατπιίπα Τ εγραπἀετ τερογίε. ῥεά εξ 
Ατεβιοςς τππείτογαπα ΓηγίἨπιος εχεορϊτανϊε, 
εε Ιπίεπ{ίοπεπη ἵπ ἀϊνετῇ φεπετίς εἲ ῥᾳγαεαιαίοσαη 
Πγε ἱπιπιμίαίοπεπῃ εχίεας, εί ρι]/αίΙοπεΠα εοΓιπῃ : 
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τά τε ἐπῳδὰ, καὶ τὸ τετράµετρα, κὶ τὸ «ολκβκτχὸν, κ) τὸ «θοσοδιαχὸὺν ΄ 
Ἀποδέδυται, κοὶ ἡ τὸ «φβότα αὔξησς, ὑπ ὀνίων δὲ καὶ τὸ ἐλεγξω, 

πρὸς δὲ τότοις ἥτε τῷ ἰαμβέίμ πρὸς τὸν α)πιθατὸν παίωνα ἔντασις, καὶ ἡ 
τῷ ηὐξημδύε ἡρώμ, ἐς τε τὸν «σθοσοδιακὀν, (6 τον κρητικό ἔτι δὲ αν 

ἰαμοείων, τὸ τὸ μΏὺ λέγεῷῶαι «δὰ 7 κροῦσν, τὸ δὲ ὧδεως, ᾿Αρχίλολόν 
Φασι χοταδέξα, ἐν ἕτω χρήσιῶ αι τὴς τραγμιὰς ποητὰς, Κρέξον δὲ 
λαβόντα εἰς διύραμοον κχεῖσαν ἀγαγεν. Οἴοται δὲ καὶ τἱιὼ κροῦσιν ᾖ 

ὑπὸ 7 ᾠδιὸ τῶτον «πρῶτον ὄὐρέν, τῆς δὲ Ὀλργαίας πως «θόσχορδα, ν 

χρούευ. | αν. 
κ3. Τολυμνήσῳ ὃ τὸν 3 Ὑπολύδον ναῦ ὀνομαζόμημον τόνον ἀνα-- 

τλέασι, καὶ } ἔκλυσν καὶ 1. ὀκρολίὼ πολὺ µείζω «ἰεποηκέναι φαὰν 

αὐτόν. Καὶ αὐτὸν ὃ τὸ Ὄλυμπον ὀκδνον ᾧ δὴ Ὁ δρχἱὼ Ὁὁ' Ἑλλίωμᾶς. 
τε }ὶ νομικῖς μέσης Ἀποδιδόασι, τὸ, τε αρμονίας λος «ξόυρᾶν Φασι, 
καὶ Ἡ ῥυ9μζύ τὸν τε «ελσοδιαιὼν, ὃν ᾧ ὁ πᾶ ᾿Αρεως νόμος, καὶ τὸν 
χορέῖον ᾧ πολλῳ κἐχβίωται ὂν ποῖς µηπεώοις ένιοι δὲ καὶ τὸν βακχέον. 
Ὄλυμπο  οἴοται ὑρηκένα. Δῆλω ο] ἔχασον Ἱ. Ὀρχαίων μελῶν, ὅτι | 
ζωῦπι ὅτως έχε. Λάπς δὲ ὁ Ἑρμιονὺς εἰς Ὁ' διθυρομοικὼ ἀφωγίὼ. 
µεπισήσας τὲς ῥυμὲς, καὶ τῇ 1 αὐλῶν πολυφωνία καταχολβφήσας, ο 

, αροκριτικὼ] Ῥωτοίίης οοττῖρῖε Κρητικὸν, αισά 1η 1άΜἱπὶο χοὰᾶ]άϊ. 
ρώ ἁμιο] Ἐ τό λωλνς αν 
6 χρῆσιν] δις Ε. Κ. Ψεπεί. Ῥατί{.τ. Ῥ. Ὑπ]σο, χρήσαδαι. 

.κέχεηται] δὶς ἱερἩ. εκ Βεμλοῖῖ. {[εᾳπαπίατ ὄταςο-Τιαίπα εἰ Ῥωτείίας, πες ἀῑΠεπεί Ὑεπεί,. Αἲ κέχρηται 
Παρεπί Αἱά, Βα{. Χγ]. Ε. Κ.. Ρατ. 1. εἴ Ιπίετρτείε Ψαἱσα]. Απιιοί. ΧγΙ. 

. Δηλον ὃ ἕκασον] 1,ερεπάαπα νε], Δηλοῖ ὃ) ἕκασον, Νε], Δῆλον ὃ ἑκάσω. 

ΒΡΕ ο ου 

9 ο 

Ρτίπιο 1ρῇ ειἶαπῃ εροἆα, (είταπιείτα, Οτεῖσιπη, εί 
Αάῑπαιε επίααπίυτ, Ρππίααε ααρπεηίυπ ἃ 
ποπηι]1ς εἴῖαπαι εἰεσίαεμτῃ. Αά ας ἰαπιδῖοί αἆ 
Ρ2Εοπεπι ερίδαίαπι Ιπίεμίίο, εί Πετοῖοί αιδτί ἵπ 
Αάϊπα]επα εἰ Οτετίουπα : εἴ ααοά ΙαπιίοοΓαπι αἶ]α 
ἀϊουπίατ ᾳἆ ρα]/αί1οπεΠΏ, αἷϊα «απιηέατ, 1 2ῦ ΑΓ. 
ελί]ος]ᾗο πιοπταίμπη, α (τασ]εῖς ἀεϊπάς ι{ατραέαπα 
{εταης, Ιἆαμε Ότεχιπι αεεερίΠε, ετ. αἆ ἀίπγταπι- 
δαπι εταάιχιΠε, Ῥιίαπί εἴίαπι ρυΠαίοπεπι {10 
εαΠ(Ι]εηαπα αὉ εο Ργίπααπα Ἱπνεηίαπι, οπι γείεΓςς 
οπ1Πες αἆ «Ἰοτάας ρα µαΠεῃε, 
ΧΧΙΧ. ῥῬοϊγπιπεβο αμίεπι ἔοηιπα ααἱ πιῃς 

Ηγρο]γάϊας ἀῑείεατ ἐγίσραυπες; να]άεφιε αὓ εο αἱς- 
τσι ξεγαπὲ «εί εἴ εεδοίαη, Ἰὰ εἰ, «ογάαταπα 
τεπι/Ποπεπι εί Ιπίεπίίοπεπι. Γρίαπι 4αοαφιε ἵ]]απι 
Ογπιριπι, ουἱ ρηπεϊρίαπα (ατασαε εἴ ποπαῖς οοἩ- 
επία Μις Ἱπιραίαίατ, σεπας επΏαγπιοπίςαπα 
Ρτοζυ]ΗΤε ἵπ Ἱάσεπῃ (ταάητς τηγλπιοίαε Αάῑπία- 
Ίεπι, ἵπ αιο ἸΜατεῖ εί ποπια5, εί «Ποτειπα α1ιο 
ππα]εί αἱ {απε ἵπ ᾖοίγοίς, Ἆος εδ σαιπαϊπίδις ας 
Μασπα Μαϊτε. Οωἱόαπα εἴῖαπι Ῥαοςλείαπα ρυ(αΏς 
αὓ σος πνεητμπῃ.- Πας ἵέλ εΠε, ααονί5 απ- 
εαιο σαγπιίπε ο επάί ροῖεβ. ΊἹμαίας νετο Ἠει- 
πιοηπεη5 οµπη τ1γ(ηπιος ἵπ ἁπεηγταπιρίςαπι Γαἱ0- 
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ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Λ4ι 

πλείοά τε Φθόγοις καὶ δεῤῥιμμδοις χρησάμΏρος, εἰς µεπίεαν Ἱ «σθοῦ- 

πάρχΏσαν ἤλαγε Μησικἰώ. | 
ολ Ὁμοίως δὲ κοὶ Μελανιππίδις ὁ μελοποιὸς ο)ιῤωόμῆμος, οὐχ 
ὀνέμφε τῇ «οεοὐπαρχέση Μεσικὴ, δλλ) θὔδὲ Φιλόξενος, θὔδὲ Τιμόνεος' 
ὁδή }δ, ἑαφθογίε Ὁ λύρας Ὡπαρχούσης ἕως εἰς Γέρπωνδρον τὸν ᾿Αν- 
ποσαῖον, διέῥιΨεν εἰς πλείοας Φδογίμς. ᾽Αλλὰ }ὸ καὶ αὐλητικὴ Ὑπὸ 
ἁπλεσέρας εἰς ποικιλωτέραν µεταρέσηκε Μεσικίώ τὸ }ὸ παλαιὀν, ἕως 

εἰς Μελανιππίδίω», τὸν «ἵν ὃιυράμοων ποιητὶὼ, συμοερἠχἁ τὰς αὐλλητὰς 

«ο Ὁν πο λαμεάνειν τὰς μιῶἑς, «Ὀβφτιφωνισυύύσης δηλονότι τῆς 
ποιῄσως, Ὑ οἱ αὐλητ ηρετοιώτων τοῖς Φιδωσκάλοις ὕδερον δὲ χο] 
τῶτο διεφοαίεη ὡς καὶ Φερεκράτίω τὸν χωμικὸν εἰσογαγεν τὰὺ Μεσικὶὼ 
ὂν γωναρείῳ αήµαπι, ὅλίω χατηκισμδῥίω το σῶμα) ποιᾶ δὲ 7 δικοµο- 
σωύίω Ἀ]απιυλανομδῥίω Ἡ απίαν ἓ λώσης, καὶ 1 ποίησιν λέγεσω, 

ΜΟΥΣ. Λέζω μὲν ἔκ ὤκεσω" σεί τε ϱὸ κλύεν 
Ἐμόί τε λέζαι Φυμὸς ἡδονὴν ἔχει. 
3 Ν δα ” ” φ 

Ἐμοὶ 9 ἥρζε τῶν κακῶν Μελανιππίδης 
Ἐν τοῖσι πορώτοις, ὃς λαθὼν ὠνηκέ µε, 
Χωλαρωτέραύ τ ἐποίησε χορδεῖς δώδικα. 
. ε / να. τν Α ᾽ ” σαι 

Α)λλ Ἡν όµως ὅτος µεν ἠν Ὄσοχρων ἀγήρ 

Ἔμοιγε πρὸς τὸ νωῦ κακὰ--- 

Ο. 4. Ὁμοίως δὲ καὶ Μελάνιππίδης----πλείονας φΦόγγως] Ἠαο Ιπίετίας (ταπ{ροπεπάα νἰάεπέατ {πίετ διεφθαρη οἲ ὡς 
καὶ Φερεκράτην. ᾿ 3 [ο ͵ | 

Ὦ: ς. φοίησω] Μησικὴν γετί Ὑα]σι]. Ῥωτείτ. Οετίε ααέχος νεὶ {οτῖρίϊ Ἱτα, νοὶ {οτῖδετε ἀερεῦαῖ. Τίεσι ῬΒίαπεῖς, 
αἆ ΑτίβορΗ. Έτασπι. Τ. Π1, Ρ. 17ο, ἵτα οάίάΙΕ: υδί ο οοπ]εέχυτα (αά ἴοίαπι πο Ίοσαπ οχΗίδεί. 

Ε. 4. κακὰ---] Ὑιτρι]απι Ροίαϊ οχεππρ]ο Βτυπο. 

πεπῃ (ταπία]ίῇες, ας Εδίαταπι πηα]Ηρ]ίοες νοςς 
{οξχατετυτ, Ρ]ατίδις υίεης {οπῖς εἰ ἀϊβραςϊς, απίϊ- 
αυα: Μιῄσα. πιωίαξίοπεπα Ιηγεχίς, 
ΧΧΧ. Ἰάεπι {εεῖς Με]απίρρίάες Οάαταπι {οτῖρ- 

ἴος Παρεινεπίεης, . ἵῃ Ργίοτε Μαβίσα ποπ ασαι]- 
ενίε; ιτ πεαιε ΕΠοχεπιας, πεαιε Τπιοιμεις. 
Ηις επίπι, επι Ίγτα {ερίεπα Πάϊδις αίαιε αἆ Τετ- 
Ραπάταπι Απιζηαμσι οοπίεηία Εαϊῇες, ἵη Ρἱατες 
εαπι {οπος ἀρετῃτ. Ὑεταπι εἰδίπα 4αοφμε Μι- 
πσα ἆε Ππηρ]ιϊείοτε ἵπ πιαρῖς νατίαπι ε[ε ππωίαϊα. 
ΊΝαπι απεϊαμίτας, αίααε αἆ Με]απίρρίάεπι αἱ ἆἷ- 
(ηγταπιδος οοπιρο{αϊ:, εδίσίπες α ροδεῖ ππείσο- 
επι αεεῖρετε «οπ{αεγεταπῖ: ηἰπαίταπι ρΓίπιας ϱο- 
τεηίε ρατίς Ροξῇ, εἰ εἰδίςιπίδις ορείαπι ἰἶ αιιί 

ΥΟΓ.. Ῥ. 

{Γῦι]απι ἀοσετεπέ παναπεῖθις. 15 ροίῖεα πιο Ρεί- 
Πε: αἆεο ααἰάεπα, μέ ῬμετοεσΓαίες «οπιίσις ι]- 

«σαπι ἰπιτοφαχετίε πσυτα πια]εὈτί, {οξαπα «οτρι5 
νειδετίδις Εαεάε πιω]έαταπι: [αεϊίηιε Τῇα{Ηείαπι 
ααγεηίεπι ἆο σαι{[α Ἠα]ας [οεάιίαίς, εἰ Μήαῄισαιη 
{ς τε[ροπἀεηίεπι : 

Μυς. Ὠϊσαπι, πεαπε Που Ἱην]ία, αιάϊτε «πα Εἶδι 
ΜΙΠίαπε ἀϊσετε νο]αρίαίεπι απῖππο αβογαῖ, 
Μαἱοταπα παπα παϊμῖ Ρας Με]απιρρίάς», 
15 ρτῖπιας αιτερίαΏχ τηε ΙαχανΙί π]πη], 
Εἰάϊδιία τε Ὀϊ5 {εκ ππο]]ϊογεπα τεζἁ1ά1ε, 
Αά σα]αηπ]ίαίες Ί]]α ποπ ἵαπιαῃ Ώ]εαξ 
δι βεοῖέ απιας Παίσα. Χαπι Οἶπε[ας 

3 Ἱ. 
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Κυησίας ἢ ὁ κατώρατος ᾽Αἡὸς 
Ἐξαρμονίας καμποές ποιῶν ὂν πέν αροφαις 
᾽Απολώλεκέ µ ὅτως, ὧςε της ποιήσεως 

Τῶν θιθυράµξων, καλεέπερ ε ἐν ταῖς ἀσπίσι, Ἐ 
Αρασέρ αὐτὸ , φαίνεται το ὁ δεξιά. 
Αλλ᾽ ἐκ ἂν ἔποις ἔτως, ἦν ὅμως ὅμως. 

Φεύννις δι, ἴδιον Φρόθιλον ἐμθαλών τινα, 
Κάμγ]ων με και σρέφων, ολάυ δέφθορ, 
Ἐν πέντε χορδαῖς θώδεκο ὁ ἁρμοίας έχων, 

Ἁλλ) οὖν ἔμοιγε χ. οὗτος ἦν Ἀποχρῶν ἀνήρ' 

Ει γάρ τι αφξήµαρτον, αὖθις ἀνέλαδεν. 
Ὃ 8 Τιμόδεός μ, ὥ Φιλτάτη, κατορώρυχε, 
Καὶ Ἀ]ακέκναικ αἴοιισα. ΔΙΚ. Πσῖος ἀτοσὶ 
Τιμόλεος . ΜΟΥΣ. Μιλάσιός τις Πυῤῥίας 
Κακά µοι παερέοκον ὅτος ἅποωτας ἂς λέγω 1143 

Παρελήλυλεν ἅ ὄγων  ω.. μυρμηκία». 
Κάν ἐντύχη πᾶ µοι βαδ) ὥση μόνη, ᾿ ο 
᾽Απέλυσε, κωνέλυσε χορθεος ὠδἐκον. 

Κὠ Ἀθιυφώνης ὁ χωμιιὸς μνημονόύει Φιλοξενε, καὶ Φησν, ἅ ὅτι εἰς 

ὁ τὴς χυχλίης «χοροὺς µέλη εἰσίωέγκωτο”. ἡ δὲ Μεσκὴ λέγει ζοῦτα, 

Ἐζαρμοίαε ὑπερθολαίῃς τε ἀνοσίως 

” 

Ε. 0. Κμησίας δε] δὲ ἵπ γαρ πιπίαί Ἐταπο]ς, ο 

Ε. 3. Αλλ’ οὐκ ἂν εἴποις] Ἠυπο γεπίαπη Ἱτα οοηβΙέπο, ̓ Αλλ) οὖν ἐπιεικῆς ἧτος ἦν ὅμως ἐμοί. Βταπο]ϊας ΙΑ, ̓ Αλλ 
ἂν εἴποις' ὠμὸς οὗτος ἦν ὅμως : πο {οπ[α, Ώον Υιάεο : Ώος 1Ρίς, {οτία, γιά!ς, απ πιοχ ἆπο αἶια ο ατα 
Πῖ8 (οπίαπιίπα ροηῖί : Αἰίοταπι, ΔδΙΚ. ̓ Αλλ’ ἐκ ὧν εἴποις κατ’ ὅτω». ΜΟΥΣ. ἦν Υ ὅμως: Αἰἴεταπα, ΔΙΚ. Αλλ᾽ 
οὐκ ἂν εἴποις. ΜΟΥΣ. τλητὸς ὧτος ἦν ὅμως. 1άἱοοηί Ρεπ(ι ! 

Ἐ. 4. Φρύνις] δίς Ε.Κ. Ῥατϊ,τ. 2.4. Ψπ]βο, Φρύνης: αοὰ ΒιερἩ. πείοῖο ππᾶς ατηῖραϊε. Οειατῖ Φρύνη, 
Ε. 1Ο. διακέκναικ] Βὶο Ῥταποῖἷς. Ὑπΐσο, διακέκναιχ’. 
Ε. 11. Τιμόνεος] Τιμόνεός ἐ ἔσι; ἙΒταποζ, ρτοραβ]]{ες, 

Α.. 32. Παρελόλυδεν] Βὶς Κ.. εἰ Ἐτιποῖς. Ιΐεπη, {οὰ τεἰεπία νΙ]οία Ἱεέῆοπς, Α]ά. Ῥαΐ. Χγ]. Παρελήλυδεν νο 
Υπ]ρο, Παρελάλνὺ. 

Α. 3. Κάν ἐτύχη] ἐντύχοι Κ.. εἰ Βτυπεχ. Ἐπϊάσπα πια]ῖπι Κάτ᾽ ἐντυχών. 
Α. 4. Απέλυσε---] Βτιποκίας Ἠππο Ίοσυπῃ οοπείπααξ Ργοχἰπη!ς νετβθιρ᾽ ̓Ἐξαρμονήίως----καἹεμέρωσε 4108 Ατιβορμαπϊ 

αὈ]αάϊσαης, Ῥπετεσταίϊ αἁ]ιάϊσαί. Ἐτ, ααοά παῖταπῃ, Ρίαπο Ἱτα Ίαπα νετίεταί  αἱσι]ῖας Ὠαιιά 11 ααάεπα 
σπα υογιβπι λλμάίης, πιοᾷο πε οὐβηί γετοα Ί]]α ἡ δὲ Μεσικὴ λέγει ταῦτα; 9 15Ε, 1οεί οοπίππο {αὈ]1εἴαη- 
ἴασ, Ροβ κατεµέρωσε, ἴΑΤΠεΠ {τὶσεπε. Ὀίσιπαπο β{, που γετία Ἱεσαπη, --. κάνέδυσε χορδὼς δώδεκα. 

Αἰπεπίεπβς Ι]]ε ἀείεβαδι]1ς, Α4 Τιπιοίηεις πιο οοη{οάΙ{, σατήππλα, 
Ὁοπίτα Πατπιοπίαπα ἆππα Ώεχας Ἱπέυλς βτορΠ]», ΤατρήΊπχεαιε να]πετῖραθ πε οοπ/(οἰά1Ε. 
Ῥεβαπάσάϊί πιε ας, υἱ Ίαπι Ροξίθον Τορτ. Οἱ Τἱπιοίμειςὸ Μου». ΜΠεβας Π]ε ταζα]ας 
Ῥιἡγταπηθῖσας, ρετίπὰς Πειί αίρίά16, Μα]οτα πιῖ πια]α, α παπα τε]ῖαα] οπηπες, Ἱπευμ]ξ, 
Έυα: ἀεχίτα {απέ, απιβτα ααϊνῖς ἀερυίεί. 19 {οἶαπι αὈϊ απιρυ]απίοπι ππε παόχας {α1ξ, 
Άεφπε Πος {αππεη {4115 εβ πηϊ{ετία; οτεὀαπη. Βὶ9 {εκ πιο πετνῖθ 1]]οο γΙηδταπα Ἠ]ραί. 
Ῥητγηῖ8 Ρρεου]ατεπα Ἱπηποϊίίεης ἐωτοίπεπ], ςςὰ οἳ Απίβορμη ο οομιο ζκΜϊῦ͵- -- 
Ἐ]εξεεπάο της, εἴ νετίαπἆο ἰοίαπα ρετάἸά[τ, 
Τω ααίπαιε εἨοτάίς Βΐ9 {εκ Παγπιοπία» Ἠαῦεῃ», Ῥηϊ]οχεπί αἱ «λη(]οπας ἴπ ογε]ίος εἶοτον Ιπέμ]ε- 

Ῥεὰ Πε υῖτ ροίυῖί αἆΏις {ο]ετασῖετ ; Πες ο Μιῄσα αριά ουπι Πο Ἰοφμίτωγ: 
Ῥεοσαία πάπια πε οοττεκ{ξ τυσίαπα {αα. Ἐχ]ατπιοπ]οβ, Ἠγροτβρο]αο, ΠΙΡΙΑΤΟΡ : 



ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 4 
Καὶ νιγλάρας, ὥασερ τε ποὶς ῥαφόνας ὅλλω 
Κάμπ]ων µε κατεµέσωσε. 

. Καὶ ἄλλοι ὃ χωµωδοποιοὶ ἔδεξαν τὼ ἀτοπίαν μὲ ταῦτι 7 Μεσκὶὼ 
χοταχεκερματικότων. 

λα. Ὅπ δὲ «θι τὰς οφωγὰς κὶ τὰς µαβήσές Φιόε)ωσις ἢ Ἀ]ησροφὴ 
2άνεται, δἼλον ᾿Αρισόξενος ἐποίσε. -' Γῶν γὸ « τὼ αὐτὰ ἡλικίαν, 

Φα, - Τελεία τῷ Θηραίῳ συμθίιδαι νέω μΏῥ ὄντ, τραφίώαι όν τῇ 
« χφλλίση Μεσνή, ᾳ μα)εν ἀλλά τε Ἱ. ὀὐδοχιμοιώτων, καὶ δὴ κοὶ τὰ 

ὅ Τ]ωδαρου, τά τε Διονυήε τὰ Θηραία, ὃ τὸ Λάμπρου, κ) τὸ Πρα- 
« (ίνα, καὶ Ἱ λοιπὼν ὅσοι τ. λυρικῶν ἄν δρες ἐγῥοντο ποιητα) κρουµάπων 

ἆλαθοί καὶ αὐλῆσαι δὲ καλώς, καὶ «θι τὸ λοιπὼ µέρη Ὁ συµπάσης 
ὅ παιδείας ἱκδυῶς α]απονηθώω/ «Ὁδαλλάξανπι δὲ τιὺ τ' ἀκμῆς ἡλι- 

κίων, ὅπω σφόδρα οξαπατηδέῶαι ὑπὸ ἓ οιἱωικῆς τε καὶ ποράλης 
Μεσκῖς, ὡς καταφροῆσαι Ἡδ καλών ὀκείνων ὂν οἷς ἀνετράφη, τὰ 
Φιλοξένα δὲ κ Τιμο)έα ὀκμυρβονεη, κ) πότων αὐτῄ τὰ ποικιλώτάα 

«κ πλεσίω ὂν αὐτοῖς ἔχοντα Χαμοτομίαν ὁρμήσωντά τε Όχι τὸ ποιέν 
«µέλη, κοὶ α[όπειρώμλμον ἀμφοτέρων ἡδ τρόπων, τᾶ τε Πωδαρεία καὶ 

 Φιλοξθεία, μὴ δώααι χατορρομὸ ἐν τὰ Φιλοξενέῳ λύε γελυϊῶς 

6 

ς ον 

«δὲ αἴπαν τὶὼ ὂκ παιδὺς χαλλίσίω ἀθωγίωώ. 

λβ. Εἰ ὦω πε βέλεται Μεσκῇ κολῶς καὶ κεκριμηνως χελῶ αι, 

Οµἵας π]ε (οίαπα ταρλαπὶ ἵπ Πιοτεπα Πεχί]ετα 
ΟΡρρ]ενΙ{. 

θεά εί αἰῖ οοπιαςάϊατυπα [ογρίοτες ἀεπιοπ/ίτανο- 
ταηί εοτΗπῃ Ἱπερίία», αἱ ροίῖςα {επιροτίς Μήμβίσαια 
ἵπ παϊπυία αὐαίί {Γαρπιεηία οοη/οἰάθγιης, 
ΧΧΧΙ. Ομοὰ αιίεπι εἀιςαίίο εί ἀῑ[αιρ]ίπα νε] 

τεϊαπα νε] ΡΓανΑΠι ατευπι ἰταδχαείοπεπι Ἠαῦεας, 
Αγζοχεηις οίεπάϊ. Ίαπι νόι ΠῬεβαιη, 
φις {ῤβίιως αἰαίε υἰλίέν παντα, αι ο]ε[εεπίεῖη ἐπ ῥω]- 
εβεγγίπα εώεαίηι {εαν επ αἰίογια ΠΟΡΙΙΗΗή1 
ῥοξίαγκηι εαγἼΙπα ἀλαίοί[]ε, ἔμπι ΡΙπάαγή, Ι)ἰοηΥ/] 
1ῥεῤαπὶ, {ιαηῤτί, Εγαίπώς, εἰ γεἰίφιογιη φιί ᾖγ- 
:ςο εαΓΗΗΙΠΕ ῥγας/Μέεγπέ: ειπάεηιφο ση Ηδία 
δε εεεἰπέ[[ε, εί ἵπ γεἰέφιηὴς ἐοέέμν αἰ[οίβέπς ῥαγεέδης 

Ὁ τὸν δρχαῖον Ἀπομιμείῶ ω τρόπο δλλὰ μἰὼ  τοῖ ἄλλοις αὐτὶὼ µα.- 

Γαάᾗς Γεἰλεί επι ἡπαάωβγία υογ[αίη [η[ο. «Αίαίε 
αμίοι [απ ΠΙΑ, αἄεο Γι[ε α [εεπίεα εἰ υαγία 
έλα μες ἀεεεβέη, εάν εολἑεπέές ῥ1ήεργήν ἐς ἐπ 
φωἱδις εμέγέές [εεγαί, Τ{ηιοίβεί αε Ὦ ΡΙοκεπί εαἡ- 
ε2Υεέ εαΥ7ΠΙΜαι ἄε 4 ΑΡ {ρε εα ῥο({/ήππωη, φις 
ΙάΧΙ7ΠΕ [ΕΛ υαγία, β/ωγΙπώπφμε ῥαδεγεπέ πουΠα- 
ἔγ: εἴ/ηφιε /ε σά [γ{ε ή ῥαπρεπάκα ϱΩΥ7ΠΕΊ ϱ0/-- 
{1/]εέ, 4ε {αι Ρβιοκεπί φκαι ΕΙπάαγί οάη 
{επία[]είν {π ΒΡΙΙοΧΕΠΕΟ εἰ γε ποἩ [ετε[/[ε επί 
εα/α Γεγ ῥιεβεγγια ία ῥγίπις «εἰαίἰς {/1]- 
14110. 

ΧΧΧΙΠ. Ομῖ ετρο νυ]ε Μιαῄσα τοξο οί ουπι 
ἀμάϊοίο αεί, 5 νείετεπι πιοάμπα απηα]εέετ. θεά 
Ἰπργῖπι αἱ5 αάοαιε εαιη ρεΓβςίαῖ ἁἱ[οιρ]ηϊς, ΡΙῖ- 

ανα 



/ 
444 ΙΕκουτιαΑϱ κο τ 

Αν 

Φήμασν αναπληρούτο, ὁ Φιλοσφίαν οπισησάτω ποιδοωγόγ’ αὗτη 

ἱχφωὴ κεῖναι τὸ Μεσικῇ ποέπον µέτρον κ) τὸ χρήσιμο. Τειῶν }ὸ ὄντων 
μερών εἰς ἃ δήρη) Ὁ χφθόλΗ διαίρεσν ἡ πᾶσα Μεσικὴ, Ἀ]οτόνα, χεώ- 
µπος, ἁρωωνίας, οἰικήμονα χεὴ 1) ἓ τότοις χρωμλῥης ποιήσεως  Με- 
ακῇ «οεοσόα, ᾳ Ὁ ἑρμίωείας Ὁ τι πεποημ]ῤα «οραδιδούσης ἐπήθολον. 
Πρώτο μδὸ ὦω καπωνοητέον ὅτ πᾶσω µάθησιο τἶδ «δι πὼ Μεσικλὼ, 
ἐδισμός ὅνιν Θὐδέπω «αεὀσειληφὼς τὸ ἤνος ἕνεχο, τ διδασκομθῥων ἔχα- 
συν τῷ μανδάνοντ µαθητέον δη. Μετὰ δὲ τῶτο ὀνδυμητέον ὅτ «φξὺς 
Ὁ ποιαὐτίω αφωγίώ τε καὶ µάθησν Θὄδέπω «οξοσάγεται τρόπων εξ- 
αρίµησο. ᾽Αλλὰ αἱ μῥ πολλοὶ εἰκῇ µαννώνεσω ὁ ἂν τώ διδασκοντ ἣ 
τῷ µανλάνοντι Ἀρέση οἱ δὲ σευετοὶ τὸ εκ] Ἀποδυχιμάζμση, ὥασερ Λα- 
κεδαµόνιοι τὸ παλαιὀν κ) Μαντιέῖο κ) Πελλίωξς ἕνα γΣῤ τινα τρόπον 
ἡ παντελώς ὀλίγας ὀκλεξάμοροι, ἓς ᾧοντο «οθὺς  αἴν ἠδὼν ἐπωνόεγωσι 
αἱρμότ]ευ, αὐτῇ τῇ Μεσκῇ ἐχρῶντο. 

λΥ. Φανερὸν ο ἂν ῥωτο, εἴ ππς ἑχφσίω οξετάζοιτο τ΄ οπισημήύ, 
πνος δα Ἱξωρητπκή. Δῆλον 3 ὅπ ἡ μὸ) ᾽Αρμοικὴ, λνών τε τό τὸ 

ἡρμοσμδμ», κα] λα σημάτων καὶ συσηµάπων καὶ ΦΦογίων κοὶ τόνων κο 

μετιιοολῶν συσηματικῶν ὅὸι γνωρική" ποῤῥωτέρω δὲ Οέχέπ ούτη «θθσ- 
ν ρ) «/ ϱ 2 ο .” ' 

ελλεῖν οἷόν τε. Ὡς Θὔδὲ ζητᾶν «δα ωύτης τὸ α]αγνώναι δώαῶῷαι, 
/ 3 48 9/ « ΑΝ. με! » Ὁ 32 / ολ 3 {4 / 

πότερον οἰχείως εἴληφεν ὁ ποιητὴς ὅμοιον εἰπὲι. ὂν µέσοις τὸν Ὑποδωρλον 

Ἐ, 7. ὅμοιον εἰπεῖν ἓν μώσοις] Τ{3 ΟΠΊΠΕς Ηθτῖ, εχοερίο Κ.. ἄνε Ῥατίί, 3. υὈἱ εβ µεσικοῖς Ῥτο µώσοι. ΆΝαπι ἵπ. Οτ. 
Τα, [πάϊος Ὑαττ. Τμεδ. Ρ. δο. {απί οοπ]εέχατα εχ Ῥ. µύσοις, µέσοις, µέτροις: 4ΠΟΓΗΠΙ ΡοβτεπΠη 1η 

.. 

Ιοίορμίαπιαιε εἴ ρα ἀαρορ! Ίοςο ργαΠεῖαῖ: ϱλ επῖπα 
1μάϊσατε γα]ει αιἷἁ Μιμϊολπι ἀεεεαί. ΊΝαπι ουπι 
Μαβσα απ]γετίε ἵη ἴτες ἀῑνιάλειγ ρατίεδ, Γαϊο-- 
ηυπη, «Ἠτοπια, Ἡαιπιοπίαπα; ααϊ αἆ Μι[ςαπι {ε 
αρρ]ίσατ, ἴ5 πεςεῄε ει σηατας {πτ Ἠ]ίσοςε υ{εηεῖς τε- 
Ῥως Ροδίοος, Ιπέεγρτείαίίοπεαµε ροξπιαίαπι ρΓα- 
ἁἴτως. Ῥτίπειριο Ἱίααμε (επεπάωπι εί, ΟΠΊΠεΠΙ 
ἀπειριπαπι ππαῄσαπι αἀ[αείαδίοπεπι εΠε, αυὐαξ 
ἀπεεπιί ποπάνπι Ππιι] οβεεπάαε, ου]ας Πηὶς ρτατῖα 
μπαπιαιοάαμε ργεοερίµπ ἀῑίοαει. Τεϊηάε 1 
εορι(απάωπα ε[, αἆ Ἠα]α[αιοάϊ ἱπβεμείοπεπι ΠΟΙ 
εῃε αἀληρεπάαπι πιοάοταπι επιπιεταίοπειη. Ῥεά 
Ρ]ετίαιε {επιετε ἆοσεπέ ααέ ἁῑεαπε αωαε ἁῑ[ειρι]ο 

ἀοξτογῖνε ρἱαςεπτ. Ῥτιάεηπίες παπία τε]οῖαπε: αξ 
απςαἶέας Τ,αεεάαπιοπ], ἸΜαππεηίες, Ρε]]επαί. 
ΗΙ επῖπι απαπα αΠαπεπα πιοάµ]ῃ, ααξ ραιςος οπι- 
ππο ἀε]ίσεηίες, αιος {ογπιαηάϊς πποτίρις αρίος Ἱα- 
ἀϊςατεηέ, Τρία Μα[ιςα α{ {πε. 

ΧΧΧΙΙΠ. Ἠοο πιαπ{είαπι εναἆες, ῇ ααῖ Πη- 
συ]ας {εἰεηείας εχαπηίπαης, ἀῑρίεῖατ .. πας σ.- 
Ύάε πεί οοπΠἀετατίοπεπι (ταέχει. Τήσιεί επίπι 
Ηαιπιοηίσαπι ἆς οοΠοίηπο. 6επετες ἀἰαίτεπιαείρις 
{ει Ιπιεγνα]]], {γβοπιατῖους, {οπί5, {οηίδ, ππιθ-- 
Ποπίσιίαιε (γεπιατϊεῖς οορηϊείοπεπι Ἠαῦετε; ι]- 
(εις ΠΟΠ ΡΓοΡΓεάΙ. Τίαφιε 1ά 6επις αμαβίοῃες 
ΠΟΠ [α[αἱρῖε, μὲ Βὶ5 εχειπρ]{5 ἁίατ, 4η Ρρτορτίε εἰ ο 

αλα. ο. λε πωπν -.. - -μ 
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ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 445. 

«πόνο οι Ἡ ορχἰὼ, ἢ τὸν Μιξολύδιόν τε καὶ Δώριο οὐχι Ἡ ἔκρασν, ἢ 
τὸν Ὑποφρόγιόν τε ὃν Φεύγιο οι Ἡ µέσίω. Οὐ 9 αἱάτένει τῇ ἆρμο- 
νικῇ «φθαγματεία οεὺς τὸ ποιαῦτα, «φεοσδίται δὲ πολλών ἑτέρων' τὑὺ 
Φὸ τῆς οἰκειότητος διύαμιν ἀγνοῖ. Οὔτε 9 τὸ χεωματικὸν Ὕνος, ἔτε 
τὸ ὀναρμόνιον ἥξει ποτὲ ἔχον Ἡ τῖς οἰκεότητος διύαµιν τελείαν, κο] 

Χο’ ἱω τὸ τῷ σεποημ]ῤε µέλες ἦθος ολιφωνε), λλλὼ τῶτο τὸ τεχ- 
νίτα ἔργον. Φανερὸν δὲ ὅτι ἑτέρα τὰ συςήµµπος ἡ Φωνὴ τ' ὂν τὰ συσή- 
ματι χατασκόυαῶείσης µελοποιίας, «δι ἧς 6ὔχ. ἔτι εωρῆσαι 5 ἁρμονικῆς 

«Φθαγμωτείας. Ὁ αὐτὸς ὃ λόγος καὶ αἲθι Ἱ' ῥνὸμὸμ. Οὐλεὶς 19 9 μὸς 
Φ τῇς τελείας οἰχειότητος διύαµιν ἥξει ἔχων ὂν ἀπ τὸ γὸ οἰχείως ἀὲὶ 
λεγόμλμον, «αθὺς ἦθύς τι βλέπωτες λέγομηρ' τότε δὲ Φαμῖῥ αἰίαν 

σιώλεσν πνα, Ἡ µίξυ, ἡ ὠμφότερα. Οἷο Ὀλύμπῳ τὸ ὀναρμόνιον 
:Ὕλύος οτι Φευγίά τόνα τεδὲν, παίωνι ολίεατῳ µιχ»ν πῶτο }ὸ Ὁ Ἀρχῆς 
τὸ ἦθος ἐγλύνησεν οὖλὶ τῷ τῆς ᾿ΑΦίωᾶς νόµωῳ «πθοσληθ)είσης γὸ µελο- 
ποιίας ὁ ῥυΦμοποίας, τεχγικῶς τε μέζαληφηέντος τὰ ῥυ9μᾶ μόνον οτε, 

ς νομᾶῥε τρογαίὰ ἀγὴ παίωνος, σιωέση τὸ Ὀλύμπε ὀναρμόνιον γλύος. 
᾽Αλλὼ μἱὼ κο τῷ ὀναρμονίά «λύες κὶ τὸ Φευγία τόνα αἱ μμόντων, κοὶ 
«σθὺς πήτοις τῷ συσήµατος παντὸς, µεγαλίω λλοίωσιν έαηκε τὸ ἦθυς ἡ 

γὸ κολεμόψη Αρμονία ἐν τὰ τῆς ᾿Αθίωᾶς νόµω πολὺ Φιέσηκε τὸ ἦθος 

οοπίεχία Ἠαδεί (τ. Τμαί. 1624. Ῥοτίε εοτηρεπάμπι----ὁ ποιητὴς καὶ οἷον εἰπεῖν εὐμάσως, Υεὶ μησικῶ.. 9ει- 
κ κιν Των εκρτάα. 

Ε. ο. τη ἁρμονικη σραγµατεία] 1 ερεπάαπῃ, ; αρμονικὴ σραγµατεία. 

Α. 4. µέλες ζθος] δὶς Ε,. Ῥατί. 1. εἲ Ἱπίετρτείες Απιιοί. α]συ]. Χγ]. Βωτείε, 

Μιμιςαπα αγίεπι αοσοπαπιοάαίε ροξτα {απη{ετῖε, ἴπῖξϊο 
ςαγπ]πὶ Ηγροάοτίαπη, ἵπ Ππε Μικο]γάίαπι αιξ 
Ὠοτίαπι, Ηγρορμτγρίαπα ες ΡΗτγσίιπα ἵπ πηεάῖο. 
Ίο επίπι Ηατπποπίσα εο υ{αιε ρεγεῖησῖς, {εά πι]- 
5 ργαίετεα αἱῑῖς ορις Ἠλδεί. Υ {πι εηίπα ργορτῖείλ- 
εἶς ἱσποταί. Νεαιε αἆεο Ογοπιαξίοπῃ αιέ Έη]α- 
ΤΠΟΠΙΗΠΑ 6επις παυαπ αἆ Ρρτορτιείαεῖς Ρεγ[εξίαπι 
νίπα ργοςςεάΙξ, 4µαά ἀε Ἰωσεπίο «λτπηϊηἰς ]πάϊολτι : 
Ἠος επίπι αγεῖῃοῖ εἰ πιµπις. ΠΜαπήε[βαπα εί 
ε{ρο, νοςεπι {γ{επιαίῖ5 αἰίαπα εΠε α πιοάιἶαείοπθ 
εαητί]επα ἵω [γ{επιαίε; ααπι οοπῄάετατε, ΠΟΠ 
εί! Πατπιοηίσα: ιταξχαεἰοπῖ. Ἐαάεπι εἰ τηγίμπιο- 
ΤΗΠῃ τατίο. ἸΝυ]]μς εηίπι ταγέ πλ» 1η {6 ρεΓ[εόχαπι 

-.. Ρτορτϊείαεῖς υίπι Ἠαδεί. Ῥτορτίε επίπα ας 4οςοΙη- 

πιοάαίε αἰαιῖά ἀῑέίαπα ομπι αἩτπιαπηις, αἆ Ιπάο- 
Ίεπι {ει παίαΓαπα πο τε[ριείπιας; ε]αίαιε σαι{- 
{απι εΠε ἀῑσίπιας οοπιροΠτίοπεπα οιμαπάαπα αιιῖ 
πηχέίοπεπα αμέ µίγαπιαιε, Ἡ εἰατῖ αωοά Ογπιρας 
Ἐλατπιοπίαπα σεηις ἵπ Ῥητγρίο Ροβίπι ἴοπο 
οπι ρα0Πε ερέδαίο Πιοιῖε: Ίος επίπα Ἱπῖεαπα ἵπ 
Μίπεινα ποππο {αμπι εἰ Ιησεπίαπι οοποϊ]ανΙέ : 
ΏΑΠΙ, -αά(οἶεῖς πιοάι]ατίοηε εἰ τηγι]παί οοπ{εξϊίοηε, 
ατεϊΠοἰοίεααε ϱο (γαηΠαπαῖο, εί {τος]αο ἵπ ρᾳο- 
ηὶς τοςερίο Ίοευπα, Ο)γπιρί Ἐβατπιοπίαπη σεηας 
εἰ «οπάίταπι. Βΐ {αππεπ Επλατπηοπίο σοῄεγε εἵ 
Ῥ]εγρίο ἴοπο {οΐοφιε {γ{{επιαῖς πιαπεητίδις, πιας- 
πα πημίαίίο Ἰηρεπίο οαγπιῖηΙ5 αςεἰἀΙτ. Όμα" επίπι 
η ΝΠίπεινα: ποπιὸ ἀῑςίεατ Πατπιοπία, Ρτοου] ἁηίαςε 
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της ἄναπτείραν. Ε ὅωυ «σοβσ)ῥοιο τῷ τῆς Μεσκῆς ἐμπάῳ τὸ κρι- 

τικὸν, ὅᾗλον ὅτι ὅδά ἂν ἐἴη ὁ αἰχράθὴς ἐ ὂν Μεσκῇ ὁ }ὸ εἰδὼς τὸ Δωρα 

ἄνόυ τὸ κρώει οκυῶαι, Ἱ Ὁ χρήσεως οὐωτ οἰκειότητα, σὐχ εἴσεται Ὁ 
πο }λλ θὐδὲ τὸ ἦθος σωσ. ᾿Ἐπει ο «ἲξὶ αὐὴά Ἱ Δωρίων µελο- 

..”3 " ον / / λ ως ος λ / / ποιῖων Ἀπορέϊ) ποτερόν ὅοι αἱ γνωσικὴ ἡ ἁθμονικὴ «φθφ]ματέία, κο πε 
πνὲς οἴοντω, τά Δωρίων, Ἰ οὔ. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος κοὶ «δι ὃ ῥυ μικῆς 

«Οισήμης πάσης. Ὁ 3ὸ εἰδὼς τὸν παίωνα, 7 τῆς χεήσεως ἀπ οἰκειό- 
τήτα, σὔχ εἴσετα, ΑΦ τὸ αὐτλὼ μόνίω εἰδέναι τὶὼ τᾶ παίωνος ἔμύοισν. 
Ἔπει κοὶ «θὶ αὐθ τό παιωνικῶν ῥυ9μοποῶν Ἀποράται, πότερόν Όοι 

ως νι λ / / Ἆ / / 
α]ο γνωσικὴ ἡ ῥυδµικὴ «ραγματεία τάτων, Ἡ, χφλοσε πνεο Φασν, οὐ 
Ἀ]οΤείύει µέχρι τότα. ᾿Αναγχοῖον ὅιω δύο τἀλώχισν γνώσές πνάρχὰν 
τὸ μέλλοντ αἱ γνώσεῶαι τό, τε οἰκεῖον καὶ τὸ λλότειον «φρῶτον μὸ, 
τῇ ἤδους οὗ ἕνεχα, ἡ σιωύλεσις γελύή;) ἔπειτα, τάτων οξ ὧν ἡ σιύ]εσο. 
Ὅπ μὺ ὅω ἐ9᾽ ἡ “Αρμοικὴ, ἄδ᾽ ἡ Ῥυδμικὴ, ἔτε ἄλλη θόδεμία τἴό 
χα» ἓν µέρος λεγομλῥων, αὐτάρκης αὐτὴ καθ’ αὑτὼ τὰ ἤδως 5) καὶ 
γνωσικὴ  Ἱ. ἄλλων κθιτικὴ, εκέσί | τὸ εἰρημᾶῤα. | 

Ἀδ'. Τριών ο” ὄντων λρῶν εἰς ἃ διαιρέίται τὸ ἡρμοσμδῥῳ, ἴ ίσων τοῖς 
τε αἴς συσηµάτων µεγθεσι καὶ ταῖς Ἱ. ΦΦοόγίων διωάµεση, ὁμοίως ὃ κ] 

0.4. χρήσεως] Β.. Κ..Ῥ. Ῥατι{, τ. 8. εἰ ἱπέετρτείες γα]συ]. ΧγΙ. Ῥωτεί. Ὑπ]ρο, κρίσεως. 

Τ). 1. ξύνοισω] Πιερεπάσπι ξύνθεσι, αἱ νετβί Ἁγ|. ξύνεσιν Ῥατί{. 2. σύνεσιν Ῥατί{. 3. κ... Ἰάαπε αερεοτια! γα]- 
συ]. Απιος. Βωτείῖ. 

ΓὈ. 3. Ἡ ἑυμθγ-τ» κανούπες] 1ΐα Ραΐ, ΣΥ], Κ. Ρίο απἰάεπι α]ῖο οτάῖπε Ἰοσιπῃ εχΏῖρεη : ον ρα. δέ ἔρι δια[νωσικὴ 
7 ῥυὴμικὴ τύτων φασὶν ἢ οὐ διατείνει μέχρι τότε. γυ]ρο, 3 ἵ ῥυδμιὸ---καδάπερ. 

Ε. 2. Τειῶν ὃ ὄντων---συνεφών»ν] ἨΗας Βατείίμς Ἱπετίας τεροπεπάα ]ηάϊσαϊ Ρ. 1144. Ἐ. Ἱπίετ ἐπιχειρήσαντα οἱ 
Πνδαγόρας. Ἀεξίε, ΟΡΙΠΟΣ, 

2ῦ εχοτάΙ ἱησεῃίο. 
αοσεάαι {αομ]ας ]ωάϊολπάϊ, Ῥίς Ριάϊεαπη οοπ{ζα: 
Ρετίοέϊαπι ἔοτε Μαπευπι. Ομί επίπῃ πογ!ξ Τ)ο- 
Γίοµπη Γομπη, Ώεφμε ἴ2ππεῃ Ἱμάίατε αιῑξ αδί 
ἰν Ρτορτία εἴ οοπνεπἰεπέεΓ ιΜατρεέα, πομ. {Εἱεί 
αιἰά Εαεϊεπάμπα Πέ, πεφε Ιπρεπίαπα εἶας {εγναὈε. 
ἸΝαπι ἆε 1ρῃς Ὠοτῖῖς «απ ]εῃίς αΜατείας απ Ἠαί- 
πιομίσα {ειεπέία ἀαάίσες, αε Τλοτίοταπα οφωἱάαπι 
Ρι(αηξ, Πεςπε. Ἐκάεπι εβ ταϊῖο εεῖαπῃ αηίγετία 
Πιγηναιίσα: {οἰεπεῖαε. Οἱ επίπι πογ]ί ΡΈΟΠΕΠΙ, 
ἵ Ρτοργείαίεπα εἶις αἆ α{απα (ταηετεπάϊ πείοῖε; 
ἑαηέαπι Ὥος {οἶε, απάε ρᾳοπ οοπιροπαέαΓ. Ίναπι 
αὐσπάοαιίάεπι ἆε ἴρῃς ρᾳοηῖοῖς ταγίΠπποτάπ «οἨ- 
{εζΠοπίοας ἁιδίίατας, αίτια τηαγωπαίςα εδγπα 

Ῥί οσο ἵΜιβςα ρεπεῖα 
- ἀϊομπί, ποπ εο υίαιε {ε ρτοίεταί.. 
(ταξλαεῖο να]εαί αἆ «ας ἁῑ]ιάϊοληάας, απ, μέ α{άλπι 

Όροτεῖ ἰρίεαγ 
εμας, αἱ νε]ίε ἆᾳ Πἱ9 τερις ]ιά[σίαπι {εγτει ο πηῖ- 
πίπιαπι ἆμο Ἠσο Ροῄε ρείρίοετε» Ρτορηίαπι {ει 
ἀοππείξίοιπα, εἰ αΠἴεπυπι:. ριίπιτη ε]ως αβοζλίοπς 
οὗ αµαπα {έία εί εοπιροΠίο; ἀείπάς εοτΙπΏ, εχ 
απἱρης εα {αεϊα εΠ. Βτοῖμάε πε(µε Ηαιπποπίσααι, 
πεφιε τ]γιλπαίσαπα, πεαιε αἱ]απι αἰίαπι αµς αὲ 
{ρεοίες Μωῖςα [αρ]οἵπητας, {ρίαπα Ρετ {ε ωβΐοεις 
αἀ Ἱπίε]]σεπάαπι ολγιηὶηίς Ἱπφεπίαπι, ας οείεΓα 
{ιάϊςαπάυπα, {αεί ρυίο ἀῑέχαπι εΠς. 
ΧΧΧΙΝ. Ίαπι ουπι ἵτία Ππε σεπετα, ἵπ Ύµα: 

Παγπιοηίςε οοποϊηπαίαπα Π]]ιά ἁλλησυίεας, σα υα- 
Πα Π]]α «πι (Πεπιαέαπι αμαπείζαίε, ἔαπι {ΟΠΟΓΗΠΙ 

Ε, 
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πεῖς αἴο τετραλόβδων, «ξι ἑνὸο µόνε οἱ παλαιοὶ ἐπροιγματόύσωντο' ἐπει- 
δα; ἔτε «ἳξὶ χρώματος, ἔτε «ἲξὶ Ἀ]οτόνα οἱ «ξὺ ἡμγν ἐπεσκόποιω, 
λλὼ «δι μόνη τῷ ὀναρμοία, ὶ αὐ τότ «ει ἓν τι µέγεθος συσήµατος, 
τῷ χολεμΏῥε αἱ πασῶν «δι μὴν 3 τῆς χρόιο διεφέροντο, «ει δὲ 
τᾶ µίαν Ε) αὐτὸ ἳ ἁρμονίαν αγεδὸν πώνες σιωεφώνοιω. Οὐκ ἂν ὅω 

το ἅποτε σιωίδοι τὸ «ξι πἰὼ ἁρμονικλὼ «ος γμυτείαν ὁ µέχρι αὐτῆς τῆς 
ον Ὑνώσεως Ὡύτης «φξθεληλυὼς, λλλὰ δηλοότι «δαχολελῶν παῖ τε κν 
ἵ µέρος ο)Ἰισήμαις, καὶ τῷ σιωόλῳ σώµωπι ὁ Μεσικῆς, καὶ ζαῖς τἴν μερών 

μµίξεί τε καὶ σιωέσσω. Ὁ 39 µόνον ἁρμονμὼς «ρηέγροπ]αι τρόπῳ 
| τή. Καθόλα μὸῥ ὦω εἰπᾶν, ὁμοδρομεῖν δεῖ πώ τε αἰῶησν καὶ τὸ 
π1βά αἱθνοιαν ὂν τῇ κρίσἁ τό τ Μεσκῆς μερῶν, καὶ µήτε «θθάγεη, Ὁ ποι- 
ἤ ἅσν αἱ «οπετἒς τε καὶ ΦερόμΏραι τό αἰῶήσιων' μήτε ὑρερίζευ, ὃ 

ποιᾶσιν αἱ βροδεῖα τε κο δυσκίνητοι. Τίεται δὲ ποτε οί πνων αἰδή- 

σεων καὶ τὸ συγκείμἆμον ὁκ. τᾶ σωωαμφοτέρου, ὃ ὑπεροῦσυ αἱ αὐταὶ καὶ 
(απθοτεροῦσι Οἱά να Φυσικὼ ανωμαλία. Περλαιρετέο ὅω Ὁ µελ- 

Γ Ἀέσης ὁμοδρομεῖν αἰώγήσεως ζοωῦτα. ξ, 
λέ. Αἱ }ὸ ἀναγχφῖον τεία ἐλάχιω 5) τὸ «οτι ἅμο, εἰς ἳ 

ἀχοίω, Φδόγίου τε, ὶ χρόνον, κὶ συλλαδίὼ ἢ γράμμα. Συμβήσται δὲ 
ὂκ Ὁ μὴν κ τὸν Φθύγ[ον πορείις τὸ ἡρμοσμθύο γνωρίζεῶαι ὂκ δὲ τ 

ΒΚ «χρόνον, τὸν ῥυ9 όν ἐκ δὲ τῆς κ γράμμα ἢ συλλαθἰὼ, τὸ λεγό- 

Ε. 7. σε μὲ γαρ] γὰρ αβαπιβ εκ Κ. 

νϊ, ΠππϊΠίετσαε αιαίγϊοποτάοταπα» ππαπι ἁμηίαχ- 
2έ εοζυπῃ γεῖετες {Γαέζανετωπτ. Ἐτεπίπι ααῖ πο 
αειαίε απτεϊνετιηῖ, πε(ιε 4ε ΟἨτοπιαίε, πηεαιε ἆε 
Ὀϊαίοπο ἀλριίλνετιης, {[εά ἆς {οἱο ἙπΠατπιοΠίο: 
αἴαιε αάεο είῖαπι ἄε Ἠω]ας υπίςο {γ{επιαίς, Ώνα 
εοπιρ]εχι;, αιοά ε{ ἀἱαραίοῃ. «Ὁοπίτονετία αι- 
ἀεπι εἶας Εαϊξ ἆε ία: {εὰά αμἴῃ Πας υηΐσα εῃεε 
ἨΗαιπιοπία, ἵΠ 1ἆ οπιηες {ετε οοΏ/{εηίετιπί,. Ἠοπ 
ε{ρο Πατπιοηίςαπα οιἱ(ίαααπα Ρρετ[ρεχετίε εΓαξα(ῖο- 
ηεπα, αἱ υίαιε αἆ «οσπϊοπεπι π]ας εἶας Εβαετίέ 

. Ῥτορτε[ις. Ῥεὰ ορογιεΡίτ, μέ Ἰἶφιςε, εαῃ ρετ[εαιιὶ 
Ρατίίου]ατες εἴῖαπη αιας νοσαπέ {[εἴεηεῖας, (οξάπι- 
αὐε Μιήισα «οτρι5, εί ραγίαπα παχίῖοπες αίαιε 
εοπιροΠίίοπες. Ομ! επίπι (λπέωπηπιοάο εβ Ηατ- 
πηοηῖους, 5 εἰγουπιίοπίρίις εβ ορτίο πιοάο.. ὉΌε 

απΐεπι ιπ]νετίε ἀϊσαπα, {εη[άπι εί ΙπίεΠΙρεπτίαπι 
οροτίεί «ΟΠΟΙΓΓΕΤΕ 1η Ἰμά]οληάϊς Μυίσα ρατιῖ- 
Ῥη5: πέ πεαιε ρΓᾳεαηί {επία5, ααοά αςεῖαϊτ ργα- 
οἰρίεῖοις; πεαιιε α {εεσο τε]παιαηέατ, αιιοά μία 
νεῃίε (ατάϊς. Οοπεῖπρίε αΠαιαπάο ἵπ {επβδις τ.- 
«γαπ]αιοα, πέ, οὗ παζαγα Ἱπαραια]ιεβίεπα, εί απηίς- 
ουτέαηέ εί {ατάϊα5 Φαιιο γεπῖαηι. Ἠος εἴρο αἁ- 
ππεπάωπα εῃ {εη[αϊ; αἱ ροβ!{ ααμα]ί ουσία οοπ-- 
εατῖ Ιητε]]εέχαπῃ. ! 

ΧΧΧΝΥ. Ῥεπιρετ εηῖπι εβ πεοεῄε, Γτῖα Πας 
υΌπα ἵπ αμάἴειπα ἰπο]άετε; {οπαπα, {επαιρις, εί Πτε- 
ταπα γε] (/]αῦαπ. ΕΙεῖ αυἴεπι, αῖ ε {οπο ε]αίαιςε 
Ἱπστε[α Ἠατπιοπίαπι, ε ἵεπιροτε τηγίμπααπῃ, ε Ἱῖ- 
(εΓα ΄ααί {γ]]αῦα 1 αιοά ἀῑσίεατ, Ιπίε]]]σας: αια 
επι ππιι] ρτοςεάσηί, Ππιι] εείαπι {εηίας εα εχεὶ- 
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μἆμον ὁμᾶ δὲ «πθθοαμόντων, ἅμα πὼ Ἡ αἰῶήσως οἸβιφορον ἄναγ- 
Χφίον ποιέῶ αι. ᾿Αλλὸ μἰὼ κἀχεῖο «φανερὸν ὅτ σόχ ὀνδέχεται, μὴ 
Φιωαμδύης ὁ αἰώήσως χωβάζευ ἔχφσω τἴό ερημῥων, «δακολεεῦ τε 
Φιώαῶ-αι τοῖς κά ἔχασαι, καὶ σιωορᾷν τὸ 3 ἁμαρτινόμΏμον ὃν ἑχόσω 

2 λ Ν΄ / » ο λ / / ᾿ ο 
αὐτ]ό, καὶ το µη. Πρώτον ον «ει σιωεχείας Ὕνωφεον. '᾿ Αναγχαῖον 

γδῤ ὅοιν ὑπαάρχευ τῇ κειτκῇ διωάµει σωωέχειαν τὸ 'δὺ όὗ καὶ: τὸ 
ὀμανίως σέχ ὂν αἀφωρισμλῥοις τοῖσδέ ππσν γίνεται ΦΦογίοι, ἢ χέρόνοις, ᾿ 
ἤ γράμµασν, δλλ) ὂν σιωεχέσιν' ἐπειδὴ µίξις τις ὅοι αν κἩ Ἡ χρῆσιν 
ἀσιωέτων μερῶν. Περὶ Ὦ ὅωυ Ὁὁ «δαιωληφίσεως ποσαῦτα. ο 

Ἂσ. Τὸ δὲ μτ τῶτο ὀπισιεπ]έον, ὅτι οἱ ἸΜεσικῆς «λισήμονες «οθὺς 
τὼ κριτικὼ «προ γματείαν σὅχ εἰὼν αὐτάεχειο. Οὐ 3 οἷόν τε τέλεον 
δνέῶ-αι Μησκόν.τε κ) κβίτπκον, οξ αὐὺ τ δυκοώτων 0) μερῶν Ὁ ὅλης 

Μεσκῆς, οἷον ἔκ τε τῆς Ἱ. ὀβγάνων ἐμπειρίας κοὶ τῆς αἴθὶ τὸ ᾠδίὼ, 
ἐπ δὲ Ὁ αθὶ 7 αἰῶ-ησι συγ[υμνασίας λέγω δὲ Ὁ σιωτεωάσης εἰς τιὼ 
τῷ ἡρμοσμᾶρα ἔμώεσιν, καὶ ἔτι 1 τὰ ῥυ9μᾶ «εὸς δὲ τότοις, ἐκ τε τῆς 
ῥυὸμικῆς κ) τῆς ἁρμονικῖς «πθωγµατέίας, καὶ τῆς «ἲθὶ Ἡ' κροὔόν τε κοὶ Ὁ 
λέξω Ῥεωρλας, καὶ εἰ πνεο ἄλλαι τυγλάνεσ λοιπὰὶ σαι. Δί ἃς οἱ αἱ- 

/ Ὦ ’/ 29 » Ὁω / / λ / ο τας εἐχ. οἷόν τ' οξ αὐτῶν τάτων ἡμέῶς κριτικὸν, "ειρωτέον χοζιμα)ὺ. 
Πρώτον ἐκ τὰ ἡμῖν ὑφκεῖῶαι τὸ μὲν τῶν κριοµένων τέλεια, τὸ οἳ 

Ὦ ο / κ) ή ο / «/ δν νι 7 Ἆ 
ὠτελῆ' τέλεια μὲν αὐτὸ τε τῶν πομημάπων ἔχόσον, οἷον τὸ ἀδόμβμον, ἢ 
αὐλέμβμω, ἢ κιδαριζόµόνον, ἢ ἡ ἑχάσου αιπ ἑρμίωεία, οἷον ἤ τε αὐ- 

αι κος πο ριςο 

Ρεγε ἀεῦει. οΘππυ] εἴ Πος εν]άεπς Πέ, αὈὶ Ἡογαπι αὐ{οίαεις οπιπίρας πιπιεγῖς Πέ Μιῄσοις εί οπίεῖσα», 
αωοάαιε {εηίις α τε]ααῖς [ερατατε Ποῦ Ρο[Πέ, ας 
{οογίπα ρεγρεπάετε, εμπι Πποη ρο[ο ἀΠςεΓπεε ν]- 
εἰοίαπῃ α τεξο. Ἐπίπινετο ρεϊπεῖρε Ίοςο ἆε «οπ- 
επμαείοπε εί οοσποίοεπἀωτῃ. Ίνα ας ]μά]- 
οαπάϊ {αου]ίαεῖ, ας πιαίετία ἵη αμα γετίείατ, αἀε[ε 
ἀεδεῖί, Έεπε επῖπι απ {οοιις Ἠαῦεαί «ΆΓΠΙΕΠς ΠΟΠ 
ἀε]απέῖίς α {ε Ἰηνίσεπα {ομΐ5, (επιροτίδυς, Ητετ](νε 
εετηίατ, {εὰ 1π εοππεηεῖοις: αμαπἀοαμίἀεπι 
εοπεπαῖτας ε[ οοπιπαἰκιῖο αωαάαπι ρατίαπα αἩα» 
ἵπ υ{α πο [αηῖ οοπιροῄΠε. Ας ἆε αΠεαιεπάο {π- 

: τεἠἰσερμεία «ατηιῖπε ης {πε ἀῑξτα. 
ΧΧΧΥΠΙ. δεοιπάιπῃ αὶς οοππἀεταπάμπα εΠἶπῃ, 

Μαίισα: [εἱεηίε» ποπ ε[ε [αιὶς αἆ ]αάϊσαπαϊ {οἴεῃ- 
απ α {ο Ιπβτιξτο. Ἐἰετί επίπι ποη Ροίεί, 

Ώνε οεΠ{ος, ἶδ, ααὶ εοπιρ]οχι5 οοσπϊείοπε {Πέ ες 
αυα' οεπ{επέατ Μιΐισα: ραγίες {οξία5, ρεγϊξίαπι Ἱπ- 
αµαπι Ἱπ[γαπιεπίοταπη, εἰ απἹεπαταπῃ, εἰ εχεῖ-- 
οἰαεῖοηίς {εη(απη, αοαά ἶ5 αεῖπεί ν]άε]ίοει α 
Παιπιοπία: ει τγγιμπαϊ ρετοερίίοπεῖα ; ἔαπα τἩγ{]- 
ππίσᾶπα εί ΠαγπιοηίςαΙη ἐγαξεαίίοπεπα, εἴ σοΠΠάεΓΑ-- 
Ποπεπα ρι]/αεἰοπί αἴαία εἰοομεοπίδ: εί {4 4ὐα 
{απί αἰία ης ρεγεϊπεηεία. Όιγ αυίεια πας οπιπία 
εαίῃ ποῦ Ρόβιπέ ριαίΐατε ρεγ[εδχαπι οεΠίοτεπα, Πο 
οομαδίπιαΓ εκρεάίτε. Ῥτίπια ε[ὶ σαι{]α ἵῃ εο ροβτα, 
αιοὰ εογαπι ϱἩα ]μάϊείο {αυ]ἱείαπεας, αἷία ρε- 
{εξῖα, α]ία ρα ο δι θά, Ρετ{εξζα, ΟΙΠΙ «ΑΓΠΙΕΠ 
υπαπιφιοάαωε, αιιοά γε] νοςε νεὶ ἀδρία, νεὶ εἷ- 
ατα σαπίτατ, ζαπι εοταπάεπι εχρτεῄιο, αέ Εδίαι, 

η 
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λησς καὶ ἡ ὠδῆ καὶ τὰ λοιπα τ΄ τοώπων' ἁτελῃ δὲ τὸ «αθὺς ζωῦτα σιω- 
κ λ λ / «/ / Ἂ ο λ Ν / Ῥ ς / τείνοντα, κ) τὸ τώτων ἕνεχα, γωόμῆμα, τοιαῦτα δὲ τὸ µέρη  ἑρμίωείας. 

2 « .” οκ λ 2 « 3 

Δόάύτερον ὁκ. Ὁ ποιήσεως ὡᾠσωύτως 9 καὶ αὐτή' ὑποκράνειο γλῥ ἂν τς 
ἀχρύων οὐλητῆ, ποτερόν ποτε συμφωνᾶσιν οἱ αὐλοὶ, Ἡ οἳ, καὶ ποτερον ἡ 

Εξ ἡ Ἀ » ο. / }«/ πι Απιλ ) ο 

αἱόλεκτος σεφὴς, ἢ τοιναντον τάτων ο ἔχφσον µέρος ζὰὰ τ' αὐληπκῆς 
ἑρωίωείας, οὐ μδύτοι τέλος, δλλ. ἕνεχα, τὰ τέλες γωόμμο «δὰ ωῦτα 

λ  Α. λ ο / / λ Ῥ ς / οί Ας 
ολὺ αὖ κ) τὰ τοιαῦτα πάντα κριΦήσται τὸ τ΄ ἑρμίωείας ἦθος, εἰ οἰκεῖον 

Ἀποδίδυται τὰ «δαποιηλέντ ποιήµατι, ὁ μεταχειβίσιῶ-αι ὶ ἑρμίωεῦσαι 
ὁ ὀνεενῶν βεοθλητα. Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ οι ' παδὼν τἴό «σὸ 
ποιητικῆς σημαινομλῥων ὁν τοῖς ποιήµασν. 

ου λζ.  Ἆτε ὅω ἠθῶν µάλιρι Φρονήδο, εποημλοι οἱ παλαιοί, τὸ 
σεμνὸν χοὶ ἀπερίεργω Ὁ' Ὀρλαίας Μεσκῆς «φθετμων. ᾿Αργείς μὺ ὸ 
ὶ χόλασν ο))εῖαι ποτέ Φασι τῇ εἰς . Μεσκίὼ «δανομία, ζημιῶσοί 
τε τὸν οηχειρήσωτα «Φρότον τοῖς πλείοσ τό ἑπὰ χρήσιῶ-αι παρ αὖ- 

υποῖς χορδῶν, καὶ «Ὁδαμιξολυδάζεν οτχειρήσωτα. Τυβαγόρας οἱ ὁ 
σεμνὸς απεδοχίµαζε τὰὺ κρίαν τ' Μεσκῆς Ἡ 39 τ αἰῶήσεως νά 9λὀ 

ληδίὼ Ἡ ζώτης Σρετιὺ ἔφασκεν 9) τοιγάρτοι τῇ μὴ ἀχοῇ σὲκ. ἔκρινεν 

Έ. 1. Δεύτερον----καὶ αὐτή] Ἠαο Βωτείτας Ἠἶπο ἵπέετῖαβ οοἱ]οσαπάα οεπ{εί ἵπ Ἑ. Ιπίεγ ποήµασιν εἴ ἅτε ὄν. Νον 
νίάεο οαῖ Ῥοπο, 

Ἐ. 5. ἔπιχειρήσαήα. Πυθαγόρας] Ιπίετ Ώσοο γετδα, {εοαπάνπι Βωτείίαπα, Ροπεπάα εὶ ἵ]]α {αρετῖοτ ἀῑδτίο Ρ. 11431. 
Ἐ. Τριῶν ὃ) ὄντων----συνεβώνη». 

Ἐ. 6. νῷ γὰρ ληπ]ην] 8ἱο Ῥ. ρτῖας Ίἴεπι Παδεπί Ε, Κ. Ὑπ]ρο, νῦν γὰρ λεπ]ήν, 

νε] γοςίς «ληέως, εί οείεΓα: ἹπιροΓίεξα, ας Ὥιο πποῖίοπεπα εβῖοετε Ρροία. ἘῬαάεπι ε{ἰῖ εἴίαπι ϱΓα- 
εοπἀιεμηῖ, εἴ ΡτορίεΓ ἵα Βμπῖ, υξ εχργεβιοπἰς 
{ει Ἱπίετρτείαεοπῖς ]]ας ρατίε». Αἰίεταπι ροξῇς 
εοπεπεί οαμαπα;5 εοἀεπι επίπι πιοάο εί Τρία Γα- 
Ῥεε. Αιάϊεης ᾳιἱρρε αἰααῖς εἰδίείπεπι, ἀωδίζαγε 
Ρο(Π{, 2η οοηίοπεπί γε] ἀϊΠοπεπε εΡίᾳ, εί εἶοςιι- 
Πο ΡρεΓ[ρίοια Πε πεσοπε: Πογαπι αμίεπι αιοάἀγίς 
Ρατς ε[ὲ ἰπτετργειαιϊοπίς Εδίπαξ, πος Πηίς 1ρίε, {εά 
Πηϊφ ολα {α{οερίαπι: παπα {εοιπάμπι Ἠρες εί 1ά 
αε αἱία οπιπία ]αάϊοίαπι Πετί ἀερεί ἆε εχρτεί- 
Ποηί5 {ει πιοάμ]αε]οηίς Ἰησεπίο, 4Ώ Ἰά 46ΟΟΠΠΙΟ- 
ἁατιπι εἰ ροεπιαϊ Πε, ουΙ πιωῄςε αοεϊηίεασγ; αἩΏ 
{ἴ]ϊοεί εαπα αμα; ρείεβατιχ ρἱαϊάαπι απϊπηϊ «ΟΠῃ- 

ΥΟΙ.. Υ. 

γίογαπα αηἰπηϊ ρετ(ατραΠοππα ταξίο, 41ας ροδιηαία 
2βεζϊαπι. 
ΧΧΧΥΤΙ. Ὑετιπι επίπινετο νείετες, αἱ {αη- 

{απ ρ]αοίάον απϊπαϊ πιοίας ομτατεηί, ππα]ε[ζαίεπι 
εί Ππιρ]ϊοίεαίεπι Ρίο Μιῄσα ρτίππο «οἰπεγιπί 
Ἰοοο. ΄ Ἐέ Αισῖνος εἰίαπι πιπ]ζπι ἀεβηϊνΊῆ[ε ττα- 
ἀίτατ Ἡς ααἱ Μπαίσαπι νιο]ανίΠεπες εαππάΙε αὓ 
εο εχεσί{ε, αἱ ρεῖπιας βηΠεί αι{ας ρἱατίδας ατα 
{ερίεπῃ αὗ 1{ρί5 τεοερεῖς Πάΐδυς υε1, εἰ αἆ ΜΙκοϊγ- 
ἁίαπι τοπαπα αἱιάετα. Ῥεὰ ει ΓΥγίµπαροίαθ, σταᾶ- 
γβππιας ἴ]ε ρΠ]οίορῃι5, ιά δοη {αάϊείαπι 
Μιῄοα α [επΠδις ρτο(εξχαπῃ, {οἶααυε πιεπεῖς αοἱα 

3 
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αὐτὼ, τῇ δὲ ἀναλογικῇ ἁρμοίᾳ' αὔταρχές τ' ὀνόμιζεν µέχρι τὸ αἱ 
πιισὼν «σαι τὰὺ Ὁ Μεσκῆς οπτγνωση. 

Π145 

λη. Οἱ δὲ νιῦ τὸ μθὸὺ κόλλισω Ἡν δνών, ὅπε μµάλισα αἱ σεµνό- 
τήτα «Ὀδὼ τοῖς δρλαίοις ἐαπουδάζετο, παντελώς παβητήσαντο, ὧσε μηδὲ 
} τυχῆσων ἀνπληψω Ἱ. ὀναρμονίων λ]θςημάίτων ποῖς πολλοῖς ὑπσάρχευ. 
Θὕτω δὲ δευῶς αἱάκευται καὶ ῥᾳθύμως, ὧδε μησ ἔμφασι νοµίζεν 
παρέχει κάθ ὅλε τής πδὸ ὁ αἰῶησιν «ιόντων τἱιὺ ὀναρμόνιον δίεση, 
οξορίζειν ο αὐτνὸ ἐκ αἩό µελωδιμάπων, 'σεφλυαρηχέναι τε τὰς δόξ- 
αντάς τι «ξι τύτα, χοὶ τὰ Ὅλόὰ πάτῳ κεχεηµηῤες. ᾿Αποδειξιν ο] Ίαυρο- 
πἰτίω τὰ πληθ] λέγάν Φέρεω οἴοτα, µάλισα μῥ τὸ αὑθὴν ἀναιῶη- 
σαν, ὡς πᾶν, ὅ, τι πε ἂν αὐτὴς ὀκφύγη, πῶτο καὶ δὴ πάντως αἰνύπαρκτον 

ὂν παντελώς κ) ἄχεικο εἶτω χο πὸ μὴ δώαῶαι ληφθίδαι αἱ συµ- 
/ Λ / / / . / ΑΗ) / λ Λ.« 

Φωνίας τὸ µεγεθος, χολασε τὸ, τε ἡμιτόνιον κο τὸν τόνου, χο τὰ λοιπὰὸ 

δὲ ὃν πιάτων αἱοςημάπων. ᾿Ἡγνοήχασι οἳ ὅτι καὶ πὸ τθίτον μέγεθος 
ὅπως ὢν χαὶ τὸ πέμπιον ἀκοαάλλοιτο κ) τὸ ἔεδυμον' ὧν τὸ μλὸ τοιῶν, τὸ 

δὲ «πέντε, τὸ δὲ ἐπιὼ διέσεών ὤοτ καὶ χάολου πώνθ᾽ ὅσα «οσα φαί- 

γεται αἵν αἱασημώτων, Ἀποδοκιμάζωπ᾽ ἂν ὡς ἄχρηρα, πιαρ ὅσον Φόδὲν 

αὐθύ αἱ συμφωνίας λαοεν δι Όὔτα ο ἂν εἴη ὅσα κσὸ τ ἐλαχίσης 

διέπως µετεῖται «πιοσωις. Οἷς ἀκολε ερ ἀνάγκη καὶ τὸ µηδεμίαν 
τετοαχοδικῶν Φιαιρέσεων χρησϊμίω Ἔ, πλἰὼὸ µόνίω ζώτίω, ὃ ἧς πᾶσιν 

εαπι εχαπι]πατΙ νο]μ]έ εἰ ρτοροτεῖοπε Ἠαγπιοπιςᾶν 
Ώοῃ αμάίΐτα. [άεπα μάϊςλγΙς Ἱπίγα ἀἰαβα[ομ ἀεὈετε 
εοπίεπίαπα εΠε νζωήιοσε (εἴεηίίσπι εί ΓΑΙΟΠΕΠΙ. 

ΧΧΧΝΥΠΗΙ. ἈΝοβτα ας Ἠοπιίπες Ρμ]ςπετ- 
σίππαπα Π]ιά δεπας, ειῖ οὗ πια]είαίεπι αηεῖαιϊ 
τηαχίππε Πιάιεγιηί, 19 οπιηΊπο τεριάϊανετυηπε, αέ 
Ῥ]ετίαυε π]]απι Πατπιοηπίσοταπα ἱπτετνα]]οταπα Ἠὰ- 
Ῥεαηί ταοπεπι. Αίπιε εο Ρτοσείαπι εί Ισπανία, 
υ: «ἱείῃ Ἠατπιοπίσαπι ρυῖεπί πι]]απα {αἱ πε Ἱπά[-- 
εἶαπα αιἶάεπι {επίαϊ ρταδετε ααϊάαπα, εβΠωαίε ε 
εληε]εῃῖς εκίεγπιίπεηε, ἀἰοληίαμε παρᾳίος εΠε αιϊ 
4ε εα αἰϊφιῖά {επίετῖως, 2η: Ητιά Μάιβσαε σεπι5 
Ρτοδανετίπί. Όμαε {εηιεηίῖα να]άϊβιπιαπι {οἰ]ῖσεε 
ἃος Βγπιαπιεηέεωπι Ἠαδεπε, {ποτυπι Ἠερεεμάίπεπι 

Γεπ[ααπα5 ορίηαπέωταιε πῖᾗ ααῖά 1ρῃΠ Ρρετοῖρίαῃ 
1 ρἱαΠε ΄Ίαπι πΙμ] εΠε, πεαιε α]]απι Ῥαβετε αξῆ]]-- 
εαϊεπη. Α]τογάπα πος αΓρἀππεπέαπι {εφυάπέας, ααοάἀ 
οοη{οπαηέία: οΡεΓὰ εἶις αιαηεῖία ηοΠ Ρροβιί εκ- 
Ρτε[α ρετεῖρῖ, πουε {επαϊτοπΙϊ, {ομῖ, εξ τεΠφαοταπα 
Ιπεεγνα]]οταπῃ. δεά Ισποταπε 1, εδἀεπι τατῖοεῖ-- 
ηαξίοπε {ο εεγεῖαπα, ααίπτάπη, εἲ {ερείπαπα Πῖει- 
να]απι εχεωτρατε, «ασε ἄἴε[ε Ἱαδεπέ ἴτες, αμἱΠ-- 
συε, {ερίεπι. Ὠεπίφιε οπηπία Ιπ υΠΙΥΕΓΙΙΠΑ 1Πίέεζ-- 
να]]α, ασ: ἱπρατί ποζαπέασ Πμππετο, πεςεβε Παετῖε 
μέ Ἱπαξ]ία τε]εῖ: πα]]απα επῖπα εοζυπα «οπ{οπαΠ- 
Πα αἀπιιπίομ]ο ροτεβ ρεταῖρὶ; οπιπία Ἱπουιαπ, 
αα πιἰηίπια ἀῑε[ε ἱπιρατί πιεεῖέιΓ Πάππετο. Ἠϊηο 
{εαεζατ; π]]απι αιαετ]οβογάογωπα ἀῑνίβποπεπι με] 



- ων 
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ὃρήοις χεθαι Ἀασήμασι συµθέρηκε’ αὕτη ο ἂν εἴη ἥ τε τὸ σιωω- 
τόνε χοὶ Ἀ]οτόνΗ, χοὶ ἡ τὸ τονιαίΗ χρώματος. 

λ9΄. Τὸ δὲ τὸ τοιαῦτα λέγε τε καὶ ὑπολαμεάνεη, οὐ µόνον τοῖς 
Φωινομῆῤοις ὀνανπεμΏῥων ζὼῶν, δλλὼ κοὶ αὐτοῖς μαχομηῤων. Χρώμομοι 
9 αὐτοὶ τοιαύπιις τετροιχόεδων μάλιστα «ῥαίνοντα Φιωιρέσεσυ, ὂν αἷς τὰ 
πολλὼ αἴ  Ἀἱοωσημάτων ἤτοι «εα]ά ὕδιν ἢ ἀνάλολο µαλατ]ησ φλὸ 
αἲεὶ τάς τε λιγονὸς καὶ τὶς αδανήᾶς δι δὲ κοὶ ' ἑώτων πνὼς «δα- 
νιᾶσ Φ9όγίων, ἀλόγω πνὶ Ἀ]ασήματι «θβσανιέντες αὐτοῖς τάς τε τρίᾶς 
καὶ τὼς «ανα, κοὺ τὼ τοιαὐτίυ ὐδυκιμεν μήλικά πως οἴοται 
συσηµάπων χβῆσιν, ὂν Ἡ τὰ πολλὰ Ἱ. Αἱοσημάπων ὤδν ἄλογα, οὐ μόνον 

ὃν κωξῶται εφυκότων ΦΦογίων, λλλὼ κα πνων ἀκινήτων ἀνιεμλῤων, 

ὡς ἔσι δῆλον τοῖς αἰδυνεῷαι Ἱ' τοιότων διωαμλῤοις. 
µ. Χρῆσν δὲ Μεσκῆς «προσήχῃσαν ἀνδρλ ὁ καλὺς Ὅμηρος ἐ- 

δαξε διλών ὸ ὅτ ἡ Μεσκὴ πολλαχΏ χρηήμη, τὸ ᾿Αχιλλέα τοε- 
ποίηκε τὼ ὀργίω «οέτ]οτα. τὸ «πεὸς τὸν ᾿Αλοιμέμνονα, 9 Μεσικῆς 
ἦς ἔµα)ε «δὰ τῇ σοφωτάτη Χείεωνος 

Τόνδ᾽ εὗρο, (Φησὶ) Φρένα τερπόµενον Φόρμιγγι λιγείή, 
Καλῇ, δωιδαλέη, περὶ δι, ἀργύρεον ζυγον ἠεν" 
Τάω ὤρετ᾽ εζ νάρων πόλιν Ἠττίωνος ὀλέοσα». 
Τη γε υμον έτερπεν, ἄειδε δι; ἄρα κλέα ὠνδρῶν. 

Ο. 5. συντόνη καὶ] Οποτε νετίεπἆο Βωτείίας, πη]]α ταῖοπε τεάά]ία. 
Ὦ. 1. ὠνάλογα] Βυτείτας δοττϊσεπάωπι οεη{εῖ ὤλογα. 

Ίεπι εΠε, ργαίετ επι παπα ας οπιηῖα Ιπίε' να]]α 
Ρατί πµππετο ἀεβηίε: αιια]ῖ ετ]{ )πίοπε, «λεαίοπέ, 
οἳ {οπ1ί (Οῤγοπαί{5. 

ΧΧΧΙΧ. Αιαιῖ Πι]α(πιοάί {επιεπέία Θθογµπι 
ε[ε Ποπιίπαπα, 4Ἡἱ ΠΟΏ πιοάο 15 αἩα ἵπ {επ/[απα 
Ἱπουττωπέ, {εά εἰῖαπι ΠΌί 1ρᾳφ 1ρᾳ τερασπεῃέ. 
Ομήρρε οι ποίµπι {Πέ «ο5 αιαϊγιοΏοτάοτωπι ἁῑγ]- 
Ποπίδις ΡΓαεῖριε αεί, αἩά νεὶ ἱπιραγίρις «οη{ί- 
ΠεληΏ(ΗΓ Ιπ{ετνο]]1 νεὶ Ἱτγαίοπα]δας, 1ά εβ, εα]]- 
δα5 αμα: πο ροῄμηΐ ταϊίοπε Πσηϊβσατϊ εί ΠΙΠΠε- 
το. Μο]Πωπε εηἶπι {αδίπὰε ᾖεβαπος, ῥαγαπείας, 
αίαιε εἰῖαπι Παηείαπι {οποΓµΠῃ ααοάαπι Ιη{ετνα]]ο 
Ἱτγαιοπα], 14 εί, αμοά τατῖοπε Πσηϊβσατί πµ]]α 
Ροβας, τεπαίτεηίες, τεττίαίαιε εἴίαπι εἴ ῥᾳγαπεία: : 
αἴαιε Ἠμης πιαχίπιε υίαπι {γ{εεπιαζαπα ρτοδαγί ρι- 

3 Μ 

΄ 

ἔαηί, ἵηπ Ύὐο πιω] ππε Ιπιετνα]]α ἱτγαοπα]ία : 
ηεαιε (ληίμπα πποὈί]ταπι {οποζυπη, {εὰ εείαπι Ίπῃ- 
πιοδί]μπα τεπιήΠοπε {αάα. Άοπ ροβιπί Πας ἶρ- 
πΟΓΑΤΕ {ἱ αἱ {εηβι ΗΠα[αιοάϊ γεγαπη {απέ [πβγισᾶ1, 
ΧΙ, Ὀ[απι νετο Μις οοηπγεπἰεηίεπι Ἠο- 
ππετις ἁοοιήτ. Οβεπάεπς επίπα Μπιάισαπα πω] Εἷ5 
1η τεὺις ε[ε οοπἀμοϊδί]επι, Ιπιτοάυοίε Αολί]]επι, 
αιἱ ἵταπι ανετα ΑσαπιεπιΠοΏεΙη {μ8Π1 «ΟΠςΟ- 
αιετεί Μάμϊς2ε οΡεΓᾳ, αµαπι ἀῑάιοεταί α [αριεη{- 
πιο ΟἨίτοπε : 

Ίπγεπετα Ἱ]]απα πιεηίεπι οἵἵπατα οῬ]εξταηίεπι 
Αβαῦτε Εαζα, Ἱασαπα εταῖ {ο]ἱάο εκ ατρεπίο ; 
Ἐξίίοπος» ε {Ρο]11δ αμαπῃ οερεταί τοῖς. 
Ἠαο απΙπιάΠι, ΠΙαΙσςΠΒ, οἰατοταπῃ {αξία νΙτοταπι 
Ιπε]γία οαπίαῦας. 
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Μαλε, Φηῶν Ὅμηρ», πὸ πῶς δε Μεσκῇ χεϊῶα κλέα }ὸ ἀνλῶν άδεμ 
κο) Φράξας ἡμέων ἔπρεπον ᾿Αχιλλᾶ τὰ ΠΠηλέως τῷ διοιοτάτη. Ἔπ 
δὲ καὶ τὸν χοιρὸν Ὁὸ χρήσεως τὸν ὠρμότΊοζο διδασκων Ὅμηρος, δεγοιῶτι 
γομνάσιον 9ξεῦρεν ὠφέλιμον καὶ ἡδύ πολεμικὸς ὸ ὢν καὶ φθοκτικὸς ὁ 
᾽Αγιλλάὸς, αἱ. τὸ νομδῥίω ὠσπά «φεὺς τὸν ᾿Αγαμέμνοα μὶῶιν, οὐ. 
μετᾶχε εδ κἩ τὸν πόλεμον κοθιώων ᾠήθη ὃν Ὅμηρος πορέπο Ξ)) 
Ὁ Ψυχίὼ ποῖς χαλλίσυις Ἑ μελῶν «δαθήγευ τὸν ἥρωα, ἵν οι τὺ μΏ 
μικρὸν στ) Φλυησομδῥίω ξοδον παρεσκόυασμΏῤος ᾖ; τῶτο 
όπ μνηµονόδων αἩό πάλαι «βαξεων. Τοιαύτη ώ ἡ Ὄρχα 
κο) εἰς τῶτο χρηήµη. Ἡροχλέα τε 3 ἀχούομὴν κεχεημᾶψον Μουσικῇ, 

κοὶ ᾿ Αχιλλέα, κ) πολλὴς ἄλλες, ὧν παιδευτὴς ὁ σοφώτωποο Χέίεων «δα- 
δέδυται, Μμσικῆς τε ἅμο, ὧν ὁ διχοαιοσωύης κ) ἰαπεικῆς διδάσκαλοο. 

µα. Καθυλει δὲ ὅγε νομὸ έχων, οὐ τῶν οισημ ἐγκλημο, δίπε 
Φείη, εἴτο αὐπαῖς μὴ κὉ τρὀπον χρῶτο, λλλὰ τῆς Ὑ χρωμλῤων χοχίας 

δὲ ἐποίά δηλον-. 

ία Μεσκὴ, 
Ι146 

» 7 ρω / 5» 3 Ν Ν ου ο / 

ίδιον τρ τῶτο νοµίσἀεν. Ἐκτ οὗω πι τον παιδευπχὀν τῆς Μεσικῆς τρόπον 

ὀκπονήσας, τόχον οβιωελείας τῆς (εθσηχούσης ὂν τῇ τὰ παιδὸς ἡλικίῳ, 

ὸ τὸ μὴν κολὸν ἐπαιέσὰ τε καὶ Ἀποδεξεται, Νέεη δὲ το ὀμανπον ἔν τε 
τοῖς ἄλλοις καὶ ὂν τοῖς κν Μεσικἰὼ, καὶ ἔαι ὁ τοᾶτος κάαρὸς πάσης 
ἀληνΏς «πβαξεως αἱ Μεσικῆς τε πιὼ μεγίσίω ὠφέλειαν χαρπωσά- 

Ε. 6. σαρανήγειν] Ῥεεερὶ εκ Α]ά, Βαΐ. Ἁγ|. Ὑαἱσι]. Απιϊοι, Ἐ.. Ῥατί{. 1. ο. Ῥ. Βίερπαπας, πείοῖο ππάε {απι- 
ἔτι, ἀεάτῖ σαρανίγειν. 

Ὠ]σε, Ιπαυῖτ Ἡοπιετας, υδί Πε υζεπάαπα Μπαῄκα. 
Αελί]]ες, αιοά ἁἴσηωπα ἱρίο εταί, Πο Πα βππαϊ 
Ρε]εῖ, «ππεδαί ερτερία {αξνα γΊτοτυπα εί {επιάεο- εἰ πιεᾷϊεῖπα ἀοξτογ. 

πα, εί αἷῖος πιι]έος: «ποταπα πιαρ] {τετ {ας 
Οτο {αριεηιήήπαας, Μιαῄςα Ππιι], εξ μή, 

ταπ].. Ας Ρταίετεα ἵεππρυς Ιάοπειπα υ{α] ἀοοσῃ, 
ἵ οὔο ἀεσεπίά εχετεἰεαίίοπεπι αΏ]επι ]πομηάαπι- 
ας τερετίε. Βε]]σοίας επίπι Ἠοπιο Αελί]]ες, εί 
σετεπά!» τεὺιις {αέτας, οὗ Ιταπα ἵΠ ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠΕΙΗ 
οοποερίαπῃ, 2ὗεταί α Ρῖαε]δ. Οεπίωε ἴίαφιε εἶας 
Πετοῖς απίπαπα ρυ]ολεττίπαϊς οργπήπῖθας εχαςιει-- 
ἁμπα ε[Πε, τί ραγαίως εΠεί αἆ εΓαρίίοπεΙη, μάπα 
εἴαί ραμ]ο Ρο Ωξᾶχατας; Ιάαιε {εεῖε, «ΟΠΊΙΠΕΙΠΟ- 
ταπᾷϊς γεῖετῖοις Ἠητοτης. ΄Τα]ϊς ε{σο ταέ εί ἴα]ες 
εοπιπιοά(ζαιες αἴτα]ῖτ γείεγαπι ΜΠαῄςσα. ΊΝαππαιιε 
εἰ Ηετοι]επι Μάμβςοα αίαπι ΕμῖΠε αμάίπαας, εἰ Α- 

ΧΙΙ]. ἨὨεπίαις, μὲ ἵη Παπλπ]α ἀἴσαη, Πεπηο {4- 
Ώυ5 ος {ο ἀλδίε {οἰεηίία:, {1 ααῖς εα ποῦ αξ ραΓ 
ε{[ε αἴρίατ; {οἆ ρτορτίαπα υζεηέῖς ελ οµ]ραπα οεΠίε- 
δε. Ρτοϊπάε { ααἱς Μαῄςαε ευπι πιοάυπα, ααϊ αἆ 
Ρτοῦε ἱπ{ειεπάαπι αἀο]είοεπίαπι οοπάµοῖε, Ιαῦογε 
ἱπάμχίαααε «οπίεουέας, ἵπ Ρτίπια αείῖαίε αοοιΓᾶ- 
εἶοπο σοηνεπἰεηίο Εαεγῖε {ογπιαίως, ἶ5 ρυ]εμτα αι- 
ἆαπα Ἰαιάαδις εἰ απιρ]εξείατ, ν]εαρεταθίε αμζεπι 
Βἱ5 αάγετ[α, ποῦ ἵπ Μαῄσα (απίµπη, {εὰ εἲ αἰῑς ἵΠ΄ 
Γορας 5 αγίέαμε ἶς Ἡοππο νασιμς οπιηίς εητρί5 αο- 
εἱοηίφ, πιαχίπαπαι υπο {πιᾶαπι ε Μαίσα οοπΏί-- 

Ἱσασμφνα σμελς- 
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ο Τατως τὲς «χυς, οἰγα)ὲ διδάσκαλε, κολοφώνα αἵό «θὶ τῆς Μεσκῆς 
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μθρος, ὄφελος ἂν μέγα ὝἍῥοιο αὐτῷ τε καὶ πόλει, μη)εὶ µήτε ἔεγῳ 
µήτε λόγω χρώμΆμος ἀναρμόσω, σωζων αἱὶ καὶ «αντιχΏ τὸ τεέπον 
καὶ σῶφρον χαὶ κόσω.ον. | 

ἴμβ. Ὅπ δὲ καὶ ταῖς ἀὐνομωτάταις τἶό πόλεων ὀπημελὲς γεῤῥητα! 
Φρονήδα, ποιϊθ-αι τῆς Ῥυναίας Μεσικῆς, πολλὰ μΏὸ « ἄλλα μαρτύρια 

᾽ρα)έῶαι δα Τέρπανδοον ο] ἂν πο Φδαλάθοι τὸν  γμομβρίω ποτὲ 
ο ὤδὰ Λακεδαιμοίοις σσ χὀτωλύσωτα κά Θαλήπω τὸν Κβῆτα, ὃν 
"Φασι χοτά τι συβοχεησυ Λακεδαιμονίες παραγνόμημον αἱ Μεσικῆς 
ἰάσιῶ αι, ἁπαλλάξοι τε τὰ χατααόντος λοιμᾶ πὼ Σπαρτίω, χο)οπε 

"Φιᾶ Ἠραήνα,. ᾽Αλλὰ γλῥ καὶ Ὅμηρος τὸν κάζια/όντι λοιμὸν τοὺς 
/ ο »/ ο 

Ἑλλίωας παύσιῶα| λέγει αἱ, Μεσκῆς ἔφη γοιῶ, 

Οἱ ὃ πανημιέριοι μολπή «9 εον ἱλώσκοντο, 
Καλὺν ὠείδωντες παιήονα κοῦροι Αχιαιῶν, 

. Μέλποντες Ἑκάεργον ὁ δὲ Φρένα τέρπετ ἀκέων. 

λόγων ποεποίηµα, ἐπὲ Φλοαίσας σὺ τιὼ Μεσκὼ διόαµιν [9 τούτων 
«φὈθθαπέφινας ἡμῖ ᾧ 39 ὄντπ τὸ «Φβῶτον αὐτῆς Οἳ χάλλισυν έργον, ἡ εἰς 

ϱ τς ες ὀὐχαρλσύς ὅδιν αμοίοή' ἐπόμημον ὃ τέτῳ κ) δεύτερον τὸ τ ννυ- 

χῆς κα)αεσιον κ) ἐμμελες κ) ὀλαρμόνιον σύσηµα. ᾿Γαῦτ' επὼν ὁ Σωτή- 
ῥύχος, Εχάς, ἔφη, τὲς οικωχλίάς «ει Μησκῆς λό[μς, ἀγα)ὲ διδάσκαλε. 

Ὦ. 4. ἐπικυκλίως] Λ]ά, πιεπάοίε ἐπικυλκίος, αμοά ἵπ γω]σαίαπα πιπίαταπέ Τιεοπῖς, Βαΐ{, θοποίί. Χγ|. ΒίερΏ. ἔπι- 
κυλικίης γΙάείωτ Ἱεριπε Ὑαἶσα]. Πε Απιϊοί, απεπΏ {εηίίασ Βατείτας, Μα]ίτα γυ]σαίαπῃι, αἲί ἐρευκλίως. 

ευίέως, εί ουπι ΠΡΙ Πρίε, ἔάπα οἰν]ελά ρἱατίπιυπι 
Ρτοάετῖε, πι]]ο πεφιε {αέο πεαµε νεΙρο ἵποοῃ- Ἐοτπιοίαπι Ῥαεοπα Αολαῖσα (ατα σαπεηίες, 

εἴππο ιἴεπς, {εά υῬίαμε ἁεεοταπα πιοάµππαυε {ΕΓ- Έϊ πιασπ] Ιαυάςς πιοάπ]απίες Ατοιεμεηιϊ. 
γαῃς. Ώ ας αμάϊτα ρετίοεπίαπί ραμάϊῖα Ῥρεέτας, 

ΧΙ,Π. Οείετυπι οἰγίελίες αμα ορεπιὶς Ἱερῖοιις. 

Έτσο ἀῑε {οία ρ]ασαραπί «ατπηῖηε Ῥπαδαπι, 

μίετεπευς, πιαχίτπαπι ἵπρεπια Μιβσα «παπι σεί- 
ΠΠΕ, πια]εῖς τεβΙπιοπῖϊς ἀοσετῖ ροίεβ. ἸΝοῦϊς {αιῖς 
{τι ΄Γετραπάτυπα ρτοάυχίΠε, αἱ Τ,αοεάαπιοπε «ο- 
οἵἵαπι {εάϊείοπεπι ρασανῖες εἰ ΓΠαἱετεπι Ότείεῃ- 
{επι, ο πεπι ΡΥΙΠΙ Αρο]ιπίς οταςα]ο αςοϊέαπι ἆ 
1 αεεάα πιοπ]ῖς, Μια ρείῖεπι ἔπι σταβαηίεπη 
[εάαΠε ῬΒταίίπας {οτ]δίε. θεά Ἡοπιεγυς εἴίαπι (τα. 
«ο5 Ρε[ῖεπι Μιίσα ἀερα]ῇε {οτῖθίε, αἷα ἱπίοβα- 
Ῥαπέατ,. δὶς επίπι 2ΠΙΕ5 | 

Ἠος εσο, Ῥοπε ππιαριῖει, νετ Ρρτο «οἶορβοπε 
ππεί ἆᾳε ΑΛήμίςσα {ετπιοπίς ατα], οµπα {ὰ ϱο5 απίε 
αἆ νίπι Μιῄσα: Ιπάϊςαπάαπη αἱ]εσα[ες». Έε επίπι 
γεΓα, ΡΠΙΠΠΙΙΠΙ πος εἶας ε[ εἰ ρυ]επειτήπαπα ο{α-- 
εἶμπῃ, σταῖα αἀνετίαπα Ώεος τεππαπεταί]ο΄ ΡτοχΧ- 
παπα, απίπιαπα Ρυγραης εί οοπείππα ΠΡίαιιε «ΟΠ-- 
νεπίεῃς «οππρ]εΧίο. Ηας Ιοειίμς Ροζετίο]Ώις, Ἠα- 
Ῥε5, Ιπαι]τ, Όομς πιασίτει, οἰγουίατειι ἆο Μαίιςα 
ἀμριίαοπεπῃ. 



454 

μγ. Ἐδαυμάῶη μὺ ἆω ὁ Σωτήβαχος οὶ τοῖς λεχλεῖαν' καὶ 
ὀνέφαυε αἱ τῷ «πθὐσώπου καὶ τῆς Φωνῆς τὼ «ει Μεσκίωὼ σπουδὶιύ.. 
Ὁ ο ἐμὸς διδάσκαλος, Μετὸ Ὁδ ἄλλων, ἔφη, καὶ τῶτο Ἀποδέχομαῃ. 
ς / ε «/ Ἆ / αι Ἆ δν ἔ ο ο ὃν ἷς ἡ ἑχατέρου ὑμὸν, ὅτι Ὁ' τάξιν ἑχφτερος Ὅ αὐτὸς αὗτᾶ ἐφύλαξεν ὁ μὸ 
3 Λυσίας ὅσω μόνον χειρουργοιῦτι κΏαρῳδ «φθοσῖκεν εἰδέναι τήτοις 
ἡμᾶς εἰείασε' ὁ δὲ Σωτήβκχος ὅσα, καὶ «πθὺς ὠφέλειαν κ) «σθὺς εωβίαν, 

λλὼ }ὸ καὶ δώαμιν κὁὶ χρῆσν Μεσκϊς σωντένει, διδάσκων ἡμᾶς ἐπε- 

δαψιλόύσωτο. Ἔκενο ο οἵμοι ἑκόνας αὐτὲς ἐμοὶ χοταλελοιπένα/ οὐ 
39. Χοπαγγώσοµα αὐτ] δειλίαν, ὡς αἰογιω]]έντων χοταασσάν Μεσικίὼ 

’ " κο / λ / λ λ / « ς Ν 
εἰς τὰ συοσίτια᾽ εἰ γδῥ πε καὶ χριόμη. καὶ «δα πότο, ὡς ὁ Χθλὸς 
Ὅμηρος ἀπέφψε, 

Εν ο ΑΡΧ ος 

Μολπη (γάρ πα Φησι) ὀἐρχησύε τε’ τὸ γώρ τ᾽ ὄνας ήματα δωιτός. 

Καὶ µοι μηδεὶς ωολαδέτω ὅτι (αεὺς τέρψν μόνον χρηήμίω ῴήθη Με- 

σικἱὺ Ὅμηρος Αλ] τότων. ᾽Αλλὰ }ὸ βαΦύτερός ὅθι νᾶς ἐγκεκρυμ- 

μδύος τοῖς ἐπεσι εἰς γδὺ ὠφέλειαν καὶ [βοήῤίαν τὼ μεγίσίω αὐτοῖς 

καιροῖς παρέλαρε Μουσικίὠ, λέγω δὲ, εἰ τὰ δείπνα κοὶ τὸς σιωβσίας 

εἴ/ δργοίων" σιωέρανε 3 εἰσάγεῷαι Μεσικὼ, ὡς ἱκφωίὼ αἀντιασῶν 
κο «φραύνει τὼ τὸ οὔε ἐπόλερμον δώαμιν χαάπερ πε Φπῶ κοὶ ὁ 

ἡμέτερος ᾿Αειεύξενος ὀπᾶνος 3ὸ ἔλεγυ, - ἐἰσάγεῶαι Μεσικίω, παρ 

Ε. 5. παρα πότον, ὣς ὁ καλὸς Ὅμηρος] Ύετα οἱ ποια Ίναο οΏ- «οπτοθείο Βτγαπί {ὰ Ίρβιτα Παρεταπιῖο, 84 Ῥ]μέ, ΨΠε. 
Τ.1. Ρ.93. Αίαιε Ιη Παπο {επίεπίΊαπι Ιοσππη νετίεταπί Ίαπι Ναἱσα]. εἰ Απιϊοί, 4πεπα [εαίξατ Βι- 
τείζα». Ὑπ]πο, φαρατετονὼς ὃ καλὸς Ὅμηξο». Πᾶφπε οπΊπες Ηθτὶ, εχεερίο Ἐ.. Ιπ απο εξ παραγεγονώς. 

ΧΙ,ΠΙ. Αἀπιϊταίοπεπι αωίεπα {μἱ εχοϊ(αγΊε [ια 
οΓαίίοπε, οἶπα {ααπι Μήμίσα: ΓΠαάιμσα εί να]ει ετ 
γοςε ἀεπιοπβαῇβει. ἸΜασίει ααζεπα ππεις, [πα 
επι τε]αι5, Ιπαυῖς, τά παϊμί ατπµίαιε νεβταπι 
Ρτοῦατασ, αωοά {απ τεταιε οτάϊπεπι {εινανίε. 
Τ γήας επίπι σα (πηίαπα ποδίς ρτοροίαῖς, 4αἩςξ εἷ- 
ΓΠαταράυπα πιαπίῖδιι5 ορᾶς {αοιεπίεπα {εῖτε οοηνεηΙξ. 
ῥοτετίςλιας γετο Πδεγα [το αἀπιοάμπι αµα: αἆ υτῖ- 
Πτατεπα, «οπῖεπρ]ατίοπεπι, γίππαιε εἴἶαπι αί μ{απι 
ἡήαῃσα ρογείπεπς, ατα], Ῥατο ααἴεπι «ο5 Ἰος, 
ᾳιοά ἀϊσαπι, νο]εηῖε ας Πιμάϊο πιΒὶ τε]αιίῇε. 
Νοπ επίπι Ῥος Π]]ής εἰπι]ά[τεῖς Ἱπιρίπσαπι «ΓίπἹεη, 
με γετίτον ργοπυπείεπι Μήμῄςαπαι ἵπ [Πα {ει 

οοηγ]γία, ἀείταμετε. Ίδαπι { α]ουδΙ, οεΓέε ἵπ ϱΟΠΙ-- 
Ροϊατίοπε, αεί]επι εΠε Μήωῄσαλπι, Ἠοππεγυς ἀετις 
ἀοομῖε, πς ἀϊοεμς, ' 

Οαπιιία πε, εἲ «ποτες», ἁπ]οίθ ἁοπατία ο.Πᾳ5, 
Νεαιε γε]ίπι ααεπαιαπι Γαρίσατί, 1ά γο]υ]ῇε Ἡο- 
πιεταπῃ Πσηίῄσατε, ἀμηίαχαίϊ αἆ ἀε]εζταίίοπεπα οοἩ-- 
ἆμοετε ἸΜα[ςαπα» {εά αἰτίοι Ἰατεί {επίας ἵπ 1] 
γειδῖς. Αάίοῑνίε επίπα με]εαίεπα εί αιχ]]ῖαπα Μα- 
πςα ορροτιιπΗΊπιο Ἴοσο, ἵπ «αμα Ἱπαμαπι εἴ 
οοηγ]ν]α νεϊεταπι, ἸΙάεο ααἱρρε «απ Βῖ5 αἀβίδεγί 
τεοερίαπι {αΐς, αιοά αηΐπιυπα Γενοσαίε εἲ νΙπι 3- 
Πάρπι νἱΏῖ πεεῖρατε να]ετεῖ. ΤΠ αμαπι [εηζοπείαπα 
εἴἶαπι Ατίζοχεηις ποβες ἀῑκίε, «Ἰ{ωβεαπι Ππίγο- 
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« ὅσον ὁ μΏὸ οἶνος σφάλλειν π/έφυκε Ἡό ἁδίω ἀπά χεησαμῥων τά τε 
ἁ σώματα χαὶ τὼς Ἀ]ονοίας ἡ δὲ Μωσικὴ τῇ «ἳδὶ αὐτλὺ τάξει τε καὶ . 

6 συμμετρία εἰς τὺ ὀνανήαν κατάσασι ἄγει τε κοὶ φροῦνι. Παρὰ 
πῶτον οἷω τὸν καιρὸν ὡς βοηΦήµωτι τῇ Μεσικῇ τὰς δρλαίας Φφηῶῖ κε- 

χρηὼῷ αι Ὅμηρος. 
µδ. "Αλλὰ δὴ καὶ τὸ µέγςυν ὑμῶ, ὦ ἑταῖροι, καὶ µάλισα σµνο- 

πάτίω Ὑποφαῖνον Μησικὼ «ὑθαλέλεσῆα. Τἱὼ 3 τἴν ὄντων Φορὸν, 
πὼ τἶν αἰξέρων κίησιν οἱ «δι Πυδοιγόρον ὃ ᾿Αρχόπον καὶ Πλάτωνα, κ) 

οἱ λοιποί τῶν Ὀρλαίων «φιλοσόφων, 6ὔχ ἀγόω Μουσικῆς γίνεῶαι κι σιωε- 
οσίναι ἔφασκο' - ποντι }ὸ χοΦ ἁρμοίαν ὑπὸ τὸ 398 κχατεσκόνάῶς, 

5 ». Ἀ 2/ ο. Ν {/ / ή ο δι, 

Φα σν. ΄Αχαιρον οἱ) ἂν εἰη ναῦ ἐπεκτέίειν τὰς δι τάτα λόφους ανώ- 

τατον δὲ κοὶ µουσικώτωτον, τὸ αντι τὸ «ωθοσῆχον µέτρον οχιτίλέναι. 
ΜΗ) ᾿ Ν λ ” / ω 

Ταῦτ εἰπὼν ἐπαιώνισε, καὶ σσείσας τὰ Κρόνῳ καὶ τοῖς τότε παιὸ εοῖς 
- λ / ο Έ], λ ς /. 

πᾶσι οἱ Μέσοις, ἀπέλυσε τὸς ἑπωμλῥους. 

«κέίαμα {π εαπας ε[[ε, φιιοά [εί πιω ΠΙπηΙο ό 
π{η{{ εί απΠΙΠΟΣ εἰ εωβογα Ἰαδε[αξ]αί, ία άμ- 
/εα [1ο ογαίπε εἰ εοπείηηεέαίε {η εοπἰγα γη [17η 
αὐάμεέ αἴφε [εάαί. Έα Ισίεαχ ορρογειπίταίε, Ἡο- 
ππετις αἷς, ῥγή/εος Ἰμβεα {απφιώῦι ΓεΥΙΕΙΙΟ φράση 
α/05. 
 1]ν. δεά πιακίπιµΠα, Ὁ {οςί], εί αμοά πιακ- 
πε Μιῄεα ἀϊρηίεαιεπι πια]είαίεπιαμε ἀεπιοῃ- 
{ται α νοὺῖς οπιΊαπα εί. Ἐτεπίπι πιοίιι ΓΘΓωπῃ, 
οἱ Πε]]ατυπα οἰτομίτίοηςς, Ῥγίπασοτας, Ατεηγίας, 

Ῥ]αιο, εξ τε]φιή απφαἱ Ρ]Ι]οίορΗῖ Ππε Μιῄισα 
πεφμε Πετῖ πεφιε οοηρτε αβπγππλνετιΠί; οηηία 
επῶπ α ευ [εεμπάῶῃ Πανποπίαι Π[ᾗε {πήήία. 
γετιπα Ιπίεπιρεβίνιπι {τ ηυπο ἆς εα τε ἁΠριία- 
εἴοπεπῃ ργοίταπετε; {ππππάπα ε{τ, εἰ Μιίςα» «οη- 
γεπιεπβήπιαπα, οπιηῖδιις τερας {αάπα πιοάμπη ἵπι- 
ΡΟΠΕΙΕ. Ἠας Ί]ε {αΐμς, Ρᾳαπεπῃ οεοΙΠΙΕ; ΟΙΠι- 
αιια Ρατµτπο, ε]αίαιιο α115 Ὠιί5 οπηπ]ριις ας Μι[ς 
Ἱρανιες, «οπηγίνας ἀῑπιι[ε, 
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ΠΛΟοἳ αν οτ 

ΟΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

"ΠΟΤΕΡΟΝ ΨΥΧΗΣ Ἡ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΛΥΠΗ. 

ΔΟΓΟΣ 17, 

1. 

ο ο λαο] 

| ΡΗΙΙΟΦΟΡΗΙ 

ὉτεῦμΜ ΑΝΙΜΑ) ΑΝ ΟΟΕΒΡΟΒΙΕ 8ΙΤ Ι1ΒΙΡο ΕΤ ααξειτόὸΡο. 

ὈΙΡΡΟΤΑΤΙΟ ΧΥΙΠ. 

ας, ΜΕΝ σθόεσις «δι ὀπιδυμίας γέγονε καὶ λύπης, πότερον 

| "σώματος πάθος ὺν ἢ ο σωµατι Ψυχῖς καὶ }ὸ εἰ τὺ 
αὐτοπά)ίαν Ἀπολύσεται τὸ σώμα. τάτων, οὐ αἈ]οφόύξεται τὺ αἰίαν, 

Α. 1. Ἠος οί ρτοχῖπιε {εαπεΠς Ἑτασπιεπίππι εἀϊάῑε Ἔλοτηας Τγτνλήέέας ἵπ ρεου[ατί {οοάαία {οσπιο οέχανα», 
Τοπάϊπ], Αππο 1778, εκ οοάῖοε Ἠατ]είαπο 5612. Αἀάῑάϊ πιεαπι Ὑετίοπεπι Ταπαπα εἰ Οοπ]εξαταν, 
Πειι Τι ἶ οοττεξῖοπες, απῖθας ποίαπι Τ, αρρο(αῖ : πἰταίαιε ἵπ. Ψετίοπε τεάά1ά1, 

1. ῬΔΟΡΟΣΙΤΟΜ δις ἀπριίαειοπίφ εί άε µῥροτε Απίπιϊς παπι εεῖαπι Π «οτρις οβεπάεείε {6 
Πη]άϊπε ει αρτϊτάϊπε «στετε, υίταπι ε  ποῃ ΙρίΙπ αο {οἶαπα Ἰας αβεξτίοπες {α{είρετε, ΠΟΠ. 

Πέ αβεξήοπος Οοτροτῖ», 2Π «οπ]ιπάί ουπῃ Όος- «πιεπ εβαρίεῖ αμοπηίηις Τρ ομ]ρα «λι/ῖααις εὰ-- 

πνοο 



Λόο Πιο σαι ρκον. 

δλλὼ Αλ] σώματος πάΦη Φαίνεται κο) ἀπελέγχεται αλ Ψυχίώ. Ἡ α 
δὲ χορότης τὰ λόγε καὶ τὰ λοιπὸ πάφη ζητήσ σιωαποθάλλει, Φφθύνον 
κοὶ ἡδοίω ὧν. τὸ μὸ λύπη, τὸ δὲ ὀπιδυμίᾳ συμπέφυκεν εἴγε πᾶς 
ἄνθρωπος ὧν μδὸ λυπᾶται παρόντων, ὧν δὲ [αμελλόντων, ὧν δὲ ὁρέ- 
γεται καὶ μὴ παρόντων, οἵς δὲ ἥδεται δεοµδύοι, Τὸν μΏὸ γὸ κόσμον οἱ 
Φυσκοὶ λέγεσιν ὁν τετ]άρων σωμάτων «Φβότων καὶ µεγίσων σιωηρηῶαι, 
κν ἀνήλεσιν κο ἀνήταξι Ἀλλήλοις ἄνω κοὶ κάτω Φέρει ῥεπωτων. Τἱὼ Ἡ 
δὲ κακίαν καὶ ἀχοσμίαν τὺ ὂν ἡμῖν τέοσαρο πάθη τὸ «φρῶτα χινὲ 
καὶ λ]οιφέρει «πθὸς τεναντίον οἰτάκτωο καὶ ἀλόφως, ὤνω μῖῥ ἡδονὴ καὶ 
κάτω λύπη, «φεύσω δὲ οπιδυμία καὶ ὀπίσω Φφφόνο, ὥασερ οξ ὀργώνων 
ἀμέτεων μετιαημαπιζομδῥίω.. Ἔπαρας 9λὸ αὐτῆς ἡδωῆς, συσολή. 
λύπη γέγνεται ο εἰς ὀπιθυμίαν «Φεύγει ο] ὃ δέδεν. Ὅ γε μἱὼ 
Φυμὸς, εἴτε τῆς οιφυμίας Ὅδιν εἶδοο κατ ὀρεξω ἀνπλυπήσεως ὑφι- ο 
οάμνθ”, τε ἕτερόν τι καὶ Ἀλ]άφορο, “Οολλάκις δὲ καὶ μοόμηρον 
ασεὺς οπιθυμίαν πάθος ὡς Ἰπενόι Πλάτων, θὔχ ἆδηλον ὅπ καὶ 

.. ολλὼ διὰ σώμωτος] Ἐοτίε, ἄν γε διὼ σώματος----. 
' ὅπτήσει συναπυθάλλει] Γ,εσεπάαπι, τὴ ζητήσει συνυποθάλλει----. 
. φόνο] Τεσεπάσπι, φόρο. Τ. 
. ὧν δὲ διαμελλόντων] μεσο, ὧν δὲ δέδιε µελλόντων. Οείεταπι οοσπα[ίο Παταπα αΠεδιίοπαπα τεαα]τῖξ τότων δέδιε 

' µελλόντω», εἴ ΠΙΟΧ τώτοις Ίδεται γενοµένοις. 
ὃ δεομένοις ] Ἐοτίε, γενοµένοι.. Τ. ἱ 

Ἡ συνηρΏσναι] Εοτίε, συνηρτῆσθαν. ὦ : 

. φέρει ῥεπόντων] Ἐοτίε, Φεροµένων |) ῥεπόντων. 
. φὈόνος] Τ,εσεπάιπῃ, φόθος. Τ. ' 
. Ἔπαρσις---ἐπιουμίαν] Ῥοτίε, Ἔπαρσις γὰρ αὐτῆς, ἡδονή συσολὴ, λύπη ὀρέγεται ὃ) εἷς ἔπιδυμίαν' νε], ἐκτείνεται 

δ) εἰς ἔπιδυμίαν. 
ΠΡ» ΡΡΡΡ οι » - Ὅι ΕΡ. ο. 9 

ταπα Ἱπιραίεεατ, { αι]άεπι αρρατιετίε αο ἆεπιοπ- 
Πταίαπι Παετίε εα5 εῃο ἴωα]ες απεξίοπες αι ρεΓ 
εοτρυς 2ἆ Απίπιιπα γεηίαπέ, Οείεταπι ποῄῖτα ἁ- 
ῥωτα(ῖο ρτορίετ εοπ]απάχίοπεπα πιαϊετία εἴῖαπῃ Τε- 
ἥσφιας αβεξϊτίοπες Ἠυῖς ααα{1οπί {αρ]εἷεί, ππείυΠι 
εἰ νο]αρίαίεπ, αμοίαπι Π]ε «απ α.στ]μάϊπε, Ίως 
ου ΠΡίάῑπε «οσπα(ίοπεπα Ἀοῦεε; {1 αμίάεπι οπιπίς 
Ἠοππο αωίδις τεῦας ρια{επίδυς αστϊαάϊπεπι ρεί- 
εἴρίε, ελίἆεπι πιεεμῖί γεη]εηίες: εί α.ὰ5 τες αΏΡε- 
Πε αὈίεπίες, εα{ἆεπι παξχας ρια{εηίε», νο]αρΏῶίεπι 
Ρετεῖρίε, Ας ρτουτί ΡΗΥΠΕΙ πιυπάωπι αἶωπε οΟΙ- 
Πατε αμαίαος «οτροτίδις΄ ρηϊπηῖς εἰ πιαχἰπίς, ασ» 
ΡεΓ πιµτµαπι ορροβίοπεπι αἀνετίαίοπεπιαις Ρραι- 

εἶπι {αγίαπα {εταπέατ, ρατεῖπι ἀεοτίαπα γειραπές 
Ἱέα ρτανἹέαίεπι ἱπιπιυπάϊείαππαιε, αυξξ ἵπ ποδίς ε{ξ, 
απαίμος ργϊῃείῖρες αβεδτίοπες πιογεπί αρἰαπίααε 
Ιπ οοηίταγίαφ ΡαΓίες Ιποτάίπαίε ας πε ταοπε, 
{ατίαπα Ἰαειεῖα, ἀεοτίαπα αστϊ(αάο, ἨΡίάο ΙΠ αΏίε- 
ΓΙΟΓΕΠΙ ραΓίπη, ππεέας γείτοτίαπι, νε]αῖ εποτπαίθιθ 
Ἱπβταπιεπς (γαηφβριταίαπι. Ἐλαῖο επίπι Απίπιϊ 
εβ Ια.εἰεῖα; εοπιταχίο ε]α[άεπι, αστϊταάο: Ιάεπι 
{ε Ρτοΐετε αο ροτηῖρίε ἵπ Ηδίάίπεπι, {αρῖε αὓ εο 
αιοά πιεία]ξ, Ίτα γετο, νε εα {{ Ηδίάϊαί 6εμι». 
Ροβίαπ ἵπ αρρεξίέα τε[ετεπάα: Ια[Ποπί, ἄνε αἶία 
εἰ ἀϊνετίι [αρεφιε αἀγετίας Ίταπι ρµρηβΠ5 αΏεξίίο, 
ααοά Ρ]αΐο {Ηρίσαδαίατ; Ἠαιά οὑίουταπι ε[ῖ ααἴΠ. 
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κ. αὐτὸς παιρέξει ζήτησν επε τὰ σώματος ἐκριπέμόρθ” χειμάζει τὸν ἄν- 
Φρωπον Ὁ 

β’. Ἔοιε παλαιά πε αὕτη τῷ σώµατι α]οδικοζία αθὺς τὺ Ψν- 

χἰὼ «ει Ὁν παδὼν ἔνα. Καὶ Δημόκριτος μὴῥ οπι πὼ ψΨυχἰὼ ἆνα- 

Φέρων, κοιωδαίµων, Φηῶν, ἡ τᾶ σώματος αὗτη δικίω λαλόντος «ορὰ 

παντα τὸν βίον ὧν ὀδμύηται κοχκῶς «ο έπο)εν αὐτὸς Ὕλοιτο τῷ ἐγκλή- 

8 µατος δὲ ἡδέως ἂν καταψηφίσιῶαι τῆς Ψυχῆς, ἐφ οἷς τὸ μῥ ἀπέ- 

λυσε τᾷ σώματος ταῖς ἀμελέίαις κοὶ ἐξέλυσε ταῖς µέαις, τὸ δὲ χοτ- 

έφλειρε καὶ διέασασε ταῖς Φιληδοίαι, ὥασερ ὀεγάνα τνὸς ἢ σχόύους 
καῶς ἔχοντος τὸν χρώμΆμον ἀφειδῶς αἰπασάμβρος. (Θεόφραςος δὲ τοῦ- 
ναντον ἔφη, τῷ σώματι πολλὠ τὰὺ ψΨυχἰὼ νοκ, ὀλίγω χρόνε [βαρᾶϊς 
μιῷὲς ὑποτελῆσον, τὰς λύπας, τὰς Φόος, τὰς ὀπιδυμίας, τὰς ζηλο- 

ο τυπίας, ας συμφερομΏνη ««οὶ τὸ σῶμα Φιχοαιότερον ἂν ὤωτ διχάζοιτο' 
πηεώσεων οὃω ολιλέλησαμ, καὶ βιαίων ἐφ οἷς χατέχεται, κοὶ ὕσεεων ὧν 
οἰδοξξ κοὶ λοιδορήτω, αἩδ ὀκενου κοκὼν ἀναδεχομλμη τὰς αἰίοας οὗ 
«θοσηκόντων. 

Υ. ᾿Αφωνδέω ὅω ὑπὲρ ὁ ἀληλείας. Καλὸς 9 ὁ αγών καὶ τῆς 

1. τὸν ἄνθρωπον κ] Ἐχεῖάϊί εἴτε τῆς ψυχῆς ἐκπεφυκώς' νε] Ππηϊ]ς. 
5, σώματος αὕτη] Τ. οοπ]]οῖε σώματος αἴση. Μαλτα {οίατα Ίοσαπι ἴα ρατρατε: Κακοδαίμων, φησὶν, εἰ, τῷ 

σώματος αὐτῃ δίκην λαχόντος ὧν παρὰ πάντα τὸν βίον ὠδύνηται καὶ κακῶς φπέπον»εν, αὐτὸς γένοιτο τῷ ἐγκλήματος 
δικατὺς, ὑδέώς ἂν καταψηφίσαδαι τῆς ψυχζς---. Ἱία νετῖῖ. 

. ἀπέλυσε] 1 εσεπάαπι υιἀείασ, ἀπώλεσε. 

εί 1ρία ποδῖς ρταὈίειτα {Πε αωρεβίοπεπα, υίτυπῃ ϱ 
οοἵροτε ΡΤΟΓΗΠΙΡΕΠΣ, Ποππϊπί {επιρεβρίεπι Ιπίς- 
ταί Ἐ κ. 

Π. Ὑιάετ νεεής αααάααι ηαες ᾗῖς εῇε 0ο 
τε ουπι Απίπιο ἆε αβεέιοπῖθα5. Ας ιο 
ασϊάεπι «α]ραπα Απίπιο (τίθαεης, ὅὁ Μ{ετ,” Ιπαιῖε, 
««εβ Απίπιις: {, Ὁοτροτε επι ἵπ Ίμ5 γοςλπίε 
«6 Ρχορίετ ἀο]οτες εἴ νεχαξίοπες Ρε {οίΐαπι γἱίαπι 
εξ Ε]ζας «αυ α {ο]εταίος, ερο Ἠα]ας Πεῖς ]μάεκ εί- 
«έ [επι, Ἠδεπίετ «οπάεπΙπατεπι ΑπΙπΙΙΠΙ 6Ο Πο- 
ἁ παῖπε ααοά (Οοτροτῖς ρατίες α]]α Ρε περ]Ίσεη- 
ὁ ἴαπα ρετάϊάϊς, αιαίἆλπι ρε εὐτίο[έαίεπι ἁῑποι- 
«νι αἶίας οοτταρῖέ ας ἁητταχίε ρετ Ἰαχυτίεπα: εί 
«έτεμπι εφαἰἀεπα ετἰπηϊπίς ]μάϊςρτεπι ηέ αιἱ 1Πνλ- 

ες Ἰάο Ιπβτιππεπίο Ἱπππιοάεταίε αδα[ας Πε... Αε 
εοπίΓα ΄ΓΠεορηταβας, « Απίπιαπι,” ἀῑκίε, « πια- 
«6 σπο ΡΓείίο {π οοτροτε Παδίτατς, αἱ Ῥτενίς έεπι- 
ές ροτίς ϱΓανες ρεπάαέ ππετοεᾶςς, εεστίεμάίηςς, ΠΏς- 
ἐς (μς, Πρίάϊπες, οὐττεξίαίίοπες, αυίδις ἵπ ΟΌο:- 
ές ροτε ασίίείας εί οοπιπη{σεαίας Αηίπιας, Ἱρίαπι 
««Ίοηπφε Ἱμάῆις Ἰτεπι Ιπίεπάετε («οτροςί, οπὶ 
ἐς ππμε]έ1οηῖς, Ρτορίετ εα αὐα οὐ]ζας ε{ε, εαπι 
«ε ᾗᾳ 1]]αίλ νἰ, απία οοπ/{ετίέτας {επείατ, ἔαπι ἆς- 
ες πῖαιε «οπέιπηε]ἶα; αμοά πια]ε αιά!{ ας γΙέαρετα-- 
ες (ας Οοτροςῖς εωἷρα, αιάρρε Ἠυ]ας ν{αοταπα, {ρί 
ἐς αΠεποταπα ογἰπαῖπα {Η8πεῃς.” 

ΤΠ. Οετωπάαπι Ιβῖτατ ρτο νετῖεαίε, Ῥι]οπγιπα 
επίπι εἰ οεΓίαππεΏ, ας ἀἁπριαίατιο {απε ης Απί- 
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ψΨυχῖς ὁ λόγος πάντως χρήσιμος εἰ μλὺ οὔχ αὐτῆς τὰ πάθη Φαίνεται, Α. 
«πθὺς Ἀπολογίαν εἰ οἳ αὐτῆς, «οεὺς απαλλαγίώ ὧσε ἢ Φυλάξαῶ-αι 
τὸ ἐχάσον, ἢ μὴ λοιδορῶ-αι τὸ λλλότβιον. 

δ'. Ἔδει μλὺ τὴς δογμοτικὸς καὶ κοπαληή]ιωὺς εἶναι Φιλοσόφες 
φάσκονᾶς, εἰ μὴ «ἴθὶ ἄλλο πι, πμώ γε τἴν παδὼν ἐνέργειαν ὁμολογεῦν 
Ῥλλήλοις καὶ συμφέρεῶαι. ΠΠολὺς δὲ αὐῖό «άλογό δν. Οἱ μθῤ 
δ παντα συλλήρδίιω ζαῦτι τῇ ψυχῇ Φέρωτες ἀνέλεσων, ὥασερ Στρα- Ἡ 
των ὁ Φυσικὸς, οὐ µόνον τὰς οπιφυμίας, ἀλλὰ καὶ τὼς λύπως, 6ὔδὲ τὼς 

Φφόσες χοὶ τὴς Φθόνες κὶ τὸς ο)Ἰιχωφεχακίας, αἰλλὰ κφὶ πόνες κὶ ἡδονὼς 
κοὶ ἀλγηδόνας, καὶ ὅλως πᾶσων αἰῶησν ὂν τῇ Ψυχῇ σιωίκαῶ-αι Φφά- 
μόνος κοὶ τῖς ψΨυχῖς τὸ τοιωῦτα. πάντα ενα, μὴ τὸν πόδα, πονομώτων 
ἡμμ ὅταν «φςυσκρούσωμΏρ, μηδὲ τὸ κεφαλἰὼ ὅταν κατάξωμημ, μὴ 
τὸν δαΧτυλον ὅταν ὀκτέμωμλμ' οἰναίο) ήτο, αν. το, λοιπὰ πλω τῷ ἡγεμο- 6 

ικΏ, αθὺς ὃ τῆς πληγῆς ὀξέως ἀναφερομδύης τὶὼ αἰῶησν ἀλγηδόνα 
χολΏμλω. Ὡς δὲ τὸ Φωνὼ τοῖς ὠθν αὐτοῖς ὀνηχβσαν ἔξω δοκοῦμῆρ 
1), τὸ Ἀπὸ ἓ Ἀρχῆς οὐ) τὸ ἡγεμονμὼν αἱάσημα τῇ αἰῶήσά «φθθσλογι-- | 
ζόμῆμαι, «δαπλησίως τὸν ἐκ. τὰ τραύματος πόνο ὁχ ὅπε τἰὼ αἰῶησι | 
ἔληφεν, ἀλλ ὅλεν ἔαχε τἱὼ οεχίὼ 1) δυκΏμΏμ, ἑλκομθῤης ἐπ ὀκξῖνο 
τῆς Ψυχῆς ἀφ ο «έποδε Διὸ καὶ «θοσχόψαντες αὐτίκο τὰς Ὁ 

ὀφρῦς σιωήγαγο ὂν τὰ οληλότ µοβίῳ ποῦ ἡγεμονικοῦ τὼ αἱγησιν 

Β. 3. καὶ ἡλονὰς] Ἐοτίε, καὶ ῥδύνας.. 

πιο. Ἰα]εβίε ααῖρρε αἆ εαπι Πβεταπάαπα νε[ οκ-- 
ππε, { αρρατυετίῖ απεδίοπες ποηπ αὖ Ιρίο ρτος- 
εἴίοί; νε] 1ρᾳς αβεξίοηπίδας, {1 απ εκ 1ρίο πα{οῖ 
γιάεαπεις, αί ααί {ααπι «μἱραπι «ανσαί, αμί αἴεπα: 
γἱεαρετίαπα πε {εΓοΓ. 

ΤΝ. Οροτίεραί αιἶάεπι εο» ΡΗ]οίορπος ααἲ {5 
ἀεοεγπεμάϊ «οπιρτεπεπἀεπάίαιε Ραΐτοπος ἔετπε, 
{ ππῖπηας αἱ ἆε τεῦιβ., οετίε ἆᾳ αβεξοηπάπα εβι-- 
οαοῖα ἵπτετ {ο οοπ{εηεῖτε εἲ οοΠηστµετε. Άαπς, 
πιυ]έας εοτωπι εἰ ἁΠεπία. ΔΑΙΗΙ επίπι αβεξτίο- 
Ώες αἆ πΠαπλ ΟΊΏΠΕς ἵπ Απίηιώσι «οπ{έετυπέ: νε]- 
η Θίτατο, ΡΏΥΠους, {αίμεης πον {οἶμπι Ηρίάίπες 
{εἆ εἴ ασγϊταάϊπες, πες πείς εί Ιηγίάϊας ἁιπίακαέ 
αἴᾳιε οὐϊτεζταῖοπες {εὰ οἵ Ίαδοτες, ἀοΐοτες, οτιι-- 
εἶαίμς, οπππεηᾳας οπιηῖπο {ρηίαπα 1 Απίπιο «ο-- 

Πῄετε, εε Απιπιϊ εΠε αιϊάφυ]ά Πυ]αποάί Πέ: πε- 
αιε επίπι ρεάε ποῦ ἀοΐετε απαπι οβεπάετίπαας,. 
πεαιε «αρῖεε' αααπι 1ά «οπ[τερετίπια6 πες ἀῑριίο. 
αυσπι απηριίαέαΓ: οπιηΐα {επίας ε[Πε εχρετίῖα, εκ-- 
οερία ριϊηςῖρε Απιπιϊ ρατίε, αἆ απαπα «υμπῃ σχας 
σοτροσῖς οε]ετίεετ ρτορᾶφαίις, εἶας έχεις ἵπ Απίπιο 
{εηίαπα νοςατηις ἀοϊοτεπ. Αίαιε ηέ νοσεπι ΙΠ. 
{ρῇς αυγίρας {οπαπίετη, εχίτα ε25 εΠε ρυίαπιας» 
αιῖα ἱπεοτναίίαπι Π]]ιά αμοά αἳ. ΙΠΙτίο {οπί αἆ Απὶ-- 
ταῖ ρτϊπείρεπι ρατίεπι ρετεπείῖ, {ρα {επ[αί αππιι-- 
ΠπεΓαπις: Πππιϊμτες ἀο]οτεπα νω]ποτῖς ρυίαπιις Τρί 
εΠε δἱ Ιπίέαπι εερίε, πο 1δῖ αδί {επίαπα αεοερίές 
πήπαίτωπα αιία Απίπιις ο ἐγαβίέασ, ἆ 4µο 2βεέχις 
εβ. ΙΤρῖετ ααἲ αἰίαμα Οοτροτῖς. ρατίο οβεμάμης, 
οοπείηµο Παρετοϊ]ία εοπέταἈαης, φαοπίαπα Απίπιυδ’ 
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κ. ὀξέως Ἀποδιδόντος καὶ παρεγκόπομΆυ ἐῷ᾽ ὅτε τὸ πονεῦμα, κἀν τὸ µέρη 
δισμοῖς αἱαλαμθάνηται χεεὰ σφόδρα «ιέζομΏρ, ἱκομδῥοι «φὺς πὺ 

αἱοδυσιν τὰ πάθους, κοὶ τὼ πληγἱιὼ ἐν τοῖς ἀναιῶήτοις πλήτΊοντες, ἵνα 

μὴ σιωάψαι «οεὺς τὸ Φρονοιῦ ἀλγηδὼν ῥητα. Ταῦτι μὸῥ ὦω ὁ 

Στροτων οχι πολλοῖς ὡς εἰκὸς τοιὄτοις. | | 

τε, Ἐνίοι δὲ ἄντκρυς καὶ δόξανε Ἀ]Φλογισυὸν εἰς τὸ σὼμη, χοτα- 

Ἡ τένασ, ἐσ] ἕναι αἰίαν «δάπαν ψυχἰὼ λέγωτες, 2λλὰ τῇ τῇ σώματος 

τα 7 κοὶ ποιότητ κοὶ δωάµει σιωτελέῶαι τὰ ποιαῦτα. Τὸ μῥ 

ὃ «ξὶ ἓἶδ ὂν ἆδω βλίο οπιγραφόμθμον, ὃν ᾧ τὼ ψυχἰὼ τῇ ἐσᾳ 

παρυπάρχεω ὙἈποφαίεται ὁ λόγος, οἱ μλὸ ρω δενοὶ τὸ Φδάπαν Ἡρα- 

κλείδου νοµίζµσν, οἱ δὲ «οθὺς ἀνππαρεξαγωγίὼ τεπέχθαι τἴ ἐρημ]ῥων 

ἑτέροις «δι ὁσίας Ψυχῖς ὅτω γεγραμμΏῤον ἄντκρυς ἀναιρὲί τω οὐσίαν 
ο αὐτῆς, ὡς τῷ σώματος ἔχοντος ὂψ αὐτὸ τὰς εἰρημλῥας δωάµεις πάσα,. 

Οἱ δὲ ὥασερ [9 μέσου τό λόφων ἐπεχέίρησων ἀφορίζευ τ' ψυχῖς ἴδια 
πά»η καὶ τὸ τᾷ σώματος, ὂν χοιώ καὶ πλάτος 66 ἔχονι τόπω σιωε- 
χύθησωυ. 

.κἂν τὰ μέρη] Ἐοτίς, ἂν τὰ µέρη. 
διαλαμθάνηται χερσὶ] Ἐοτίε, διαλαμθάνηται, κὸ ταῖς χερσὶ. 

. ολήτΊοντες] Ἐοτίε, ΦυλώτΊοντες. 
συνάψαι] Ἐοτίε, συνάφασα. 

.. δξανε--κατατένεσιω] δόξαν καὶ---κατατείνησιν. ἢ. 
. οὖν δεινοὶ] 1,εσεπάιπι, οὐδ εἶναι. : 
-«τιτάχδαι] Ἐοτίε, συντετάχδαι: εἴ [επία» ροβι]αί, εἰ συν αὉ αηίεοεάςηεϊ γην αὈ{οτρίαπι γ]άείατ. 
.. ὅτω γεγραμμένον] 1.ερο, ὕτω δὲ γεγραμµένο». ΜΦΩΝΡΝΡΡ Όιωι -»- Ὃνή ον κ 

εε]εττῖπιε {εηίαπι ἵπ Ιόχα ρατίε τοάάϊε: δέ αααπάο 
Ατίις νιπομ]ῖ οοπ(τιπραπέις, {ρισῖεαπα γεεπεπιας 
εί Ιπίετε]ιάίπιας πιαηυίαμε «οπιρτϊπιίπιας, Γε[{- 
τεηίες ΡτορτεῇΠιΙ πια]ϊ ποὺῖς ἴ]]αί, εε Ιᾶχαπι οοἶι]- 
Ῥεηίες ἵΠ ραγεῖθις {οηία οατεπῖθις, ηε ἆ οορῖέαη- 
{επι ργΙπείρεπιᾳιε Απίπιϊ ρεγεησαί αίαιε Ιία ἆο- 
Ίο: Πατ. Ἠαπο ταίοπεια Ῥεταίο πιυ]εῖ ε]α[αιοάϊ 
τεῦας, υξ Ρραί εΓαε, αἁλίδι]ε, 

Υ. Νοπηυ] γετο ρααπι εί ορἰπίοπεπι εξ Γ- 
αΙοεϊπαξίοπεπα ἵπ Όοτρις ἀειταλιηέ, πα]]απι οπιηῖ- 
ΠΟ «αμ ρατίεπι Απίπιο τε]παπεπίες, {εά Όος- 
Ροῦς πιωίαίίοπε, αια]είε, Εου]ωῖς, Οία εβιοὶ 

: ἀξαεμεηίε. ΊΝαπι Π]απι Ώε Τηβετί Πδε]]ωπι, οιι- 
115 εα ε[ τατῖο 2ο ἀμριιαῖο πέ οεπάρίατ Απὶ- 

πΙµπῃ ΠΟΠ εΠε Ρρετ {ε, {εἆ εΠεηέῖα αἀε[ε ας νε]ιέῖ 
αὐα[ίαίεπι ἵπῃατετε; Ἠαπο ἱδίίατ Ποείαπι αἲ 
οπιπίπο ἨΗειας]άϊ εΠε περαπῖ, αἰί αὉ εο {οτῖ- 
Ρίωπα ρυίαηέ πο εκ {ας {επίεηεῖα, [εά αί «οΠ{{λ- 
τίᾳς τα8ίοΏες οΡΡοπεΓεί αἱίογαπῃ ἆε Απιπιϊ εΠεηεῖία 
ἀμριίαιίοπίθας: σείετωπῃ, ιέ {οτῖρίμς εχίῖται, Απῖ- 
τη εΠεηέῖαπι ρεηίτας ἐο]]έ, αιαίι «οτρας οπιπες 
1]]ας πιοάο ἀῑέτας {αου]ταίες ἱρίαπι Ιη {ε Ἠαδεαί. 
Ομ νετο πιεάίαπι Ιπίετ «οηίτατία ορἰπίοπες {ε- 
«ατε, Απίπιϊ Οοτροτίααε αβεξίοπες {ερατατε, εί 
{μας υιτίαιε ρτορτίας αά]απσετε «οπα(ί {πης, Πἰ ἵπ 
εοπηπιαπί ας ἸΙαεμάϊπίς {ραεϊΐααε εχρετίε Ἴοσοι {ε 
{ρᾳ οοπέιτρατιηζ. 



Λό4 ΠπλονγταΡκογ 

σ. Ὅλε τι Ποσδώνιος τὸ μὸ εἶναι Ψυχριὸ, τὰ δὲ σωµαπικά καὶ Α 
τὸ μὸῥ οὐ ψυχῖς αλ ψυχἰὼ δὲ, ἁπλῶς τὸ κβίσσι καὶ ὑσυλήψεα - 
οἷον οιδυμίας λέφων, «φόρου, ὀργαάς σωμαπιχὰ δὲ ἁπλῶς πυρετὰς, 
αειψύξεις, πΟυκνώσές, Ὑραιώσές «θὶ ψΨυχἰὼ δὲ σωµαπικα), ληθοίρφους, 
μελαγχολίας, διγμὲς, Φαντασίας, αἱαχύσές ανάπαλιω δὲ «θὶ σῶμα, 
Ψνυχικὼ, τρόμες, καὶ ὠχβλάσής, κ) µετασολὰς τῷ ἤδους κ Φόδον ἢ 

λύπίω. Διόδωτος πάλι ἴδα μῖρ τνα τᾶ λογικοῦ Φημὶ τῆς ψυχῆς Ἡ 
πάθη, ἴδια δὲ τῷ συμφυᾶς κο ἀλόγω εἶναι, ῥηαζόμῆμος οὐλὶ πάντα κοὶ 
Ψηλαφῶντι «οξλσεοικὼς τὼς Ἀ]άφορίς.. Ὅποωυ 3 ὀὶ αἴώ αγίων ἔρον 
ὅοι αἱοκεῖνα] ποτε τῇ «θὶ αὐτὰ κακία τὸ ὀπχεχυμῆῤον διέφλαρκε, καὶ 
πάλι ποτὲ Ἡν ὑγρῶν νοσῆσαν α]θοέορωτα/ χέκευήα ἠπου τε τῆς Ψυ- 
χῑς ὠναμεμιγμΏῤης εἰ τὸ σῶμα καὶ κατ ἐγκράτησν ἔνω συµπεφυ- 
κυῖαν ἀπορόν ὅοιυ ὀκχαθᾷραι τίὼ Ἀ]οφορώ. ὍὌρους ψυχῖς καὶ σώ- ο 
µατος οιζητέϊς, ἂς ἡ φύσε ἀνδλεν, ἐκ δυοῖν µίαν λυέῶαι σοφιζονη 
καὶ τά λόγω «αρενδομῦαι ἀρχόμᾶμος α]0Δέλλει κοηωνίαν Θὐδενὶ αὐτίιὼ | 

ο .. ἁπλῶς τὸ κρίσεσι] Ίιουιθ πια ]α8, {οτίε Ἱτα Ἱπίερταπάνδ: σωματικά τὰ δὲ οὗ σώμα]ος» περὶ σῶμα δὲ ψυχικά" 
2 ψυχικὰ μὲν ἁπλῶς, τὰ ἓν κρίσεσι-----. 

. σωματικαὶ] Π,ερεπάππῃ, σωματικά. Τ. 
Διόδοντος] Ἑοτίε, Διόδοτο.. Μ. ἸΜαϊϊπα Διόδωρος. 

Φφημὶ] Ι,εσεπάιπῃ, φησί. Τ. 
. ἐκκεχυμένον] Ίεεσε, ἐγκεχυμένον. 

. οσῇσων---Ψνχᾶς) Ἐοτίε, νοσησάντων διαθέθρωται αὐτώ' ὅπυ γοῦν ἐπὶ τῶν ὕτω Φανερῶν καὶ «σροχείρων ταῦτα κί- 
κρυπ]αι, ὔπη γε τῆς ψυχΏς----. 

. ἔνω συμπεφυκυῖαν] Ἑοτίε, ἑνωνείσης κ) συµπεφυκυῖας. 
ὖ «αρενδοῦναι----διαγέλλει] Ἐοτίς, σαρενδῦναι----διασέλλεις. 
. αὐτην] Ίνεσε λυτήν. Τ. ϱ0ϱς ΏΒ» » ων ο Οἱ ὤὧιΑ ὴΗ 8 

1. Α. Ρο[μάοπῖας αἷϊᾷς Αηίπιο, αἶας «ογροτί Ποπα]ϊ εί «οπογεία: ἶ5 αιϊάεπι ἵπ οπιπεπι ραζ-- 
επδιῖε αβεξξίοπΏες: αἶία5 Ροἵτο {πο ποι Απιπηϊ, ίεπι {ε ρωις, εί αιαά παπα ἀῑβετεπέίας οοἩ- 

{γεέατε {ιάεῃς. {εἆ Οοτροτῖς αἆ Απίπιυπι ρετιπεπίες: αἱίθ5 τΓ- 
{15 πος Οοτροτίδ, {εάἆ Απίπιϊ αἆ Όοτρις ΡρεΓίῖ- 
πεηίε. Ἐ{ Απίπιο αιίάεπι Ππιρ]ιείτες (τοῖς ελ 
αι οοππεπίως ]μάϊςϊϊ εἰ ορἰπίοπίρα, γε]ιεῖ 
Ἠδίάίπες, πιεέμς, τα: «Ὁοτροτί Ππιριςϊίες, {ε- 
τες, {τιᾶ]οπες, «οπἀεηίβεοπες, τατείαξίοηες : 
Οοτροςί5 αἆ Απίπιαπι Ρεγίίπεηῖες {αεῖε γείεΓποδ, 
{ωτοτες, πιοτία», ἱπιαρ]ηαίίοηπες, ἀϊβιήιοπες: τυῖ- 
(15 Απιπιϊ αἆ ΟὉοτρις ρεγεϊπεηίες, {ΤοπιΟΙΕΒ, ρα]- 
Ίογε, πημίατίοηΏες γυ]τας Παυιιήαμςε ἵπ πηεῖα γεὶ 
αερτιταάϊ(πε. Ὠϊοάοεας τατίµς, αἱίᾳς αἷε εΠε αΏες- 
Πρηςς ρατεῖς ταοηα]ῖ5 Απίπιϊ ρτορτίας, αἰίας ἵττα- 

ἸΝαπι ααώπα ἆε γαῇς ἀῑβεῖ]ε Πέ 
ἀμοείπετε, (ααηάο {1ο Τρία νεο ἱπβήαπι Ἠάπιο--. 
τεπι οοτταροτίπε, 6ε αιαηάο Ἠαπιοτῖφ γἱεο 1ρία 
οοττηρῖα ρετείαηιςε πε; ρτο[εξῖο, 4ε Απίπιο, απί 
Θοτροτί Ἱπιπιϊχίις πημέια οορυ]αίοπε εἲἴ οαιαΠ 
άρϕβονή ἵπ ππάπι «μπι εο οοα]ιῖέ οκ κα 
παπο ἀῑβετεπεῖαπι Ρετράἵρατε πέ αρρατεαί αυἷά 
υέπμίαιε ργορτίαπα Πΐ, ώγδῖν το ει ἀϊβιει]-- 
αΐ. Απίπιϊ Οοτρογίίαιε πες αιατῖς, α.ος πα” 
ατα [αχα]ῖες Π]αά πιο]ῖτα εξ εκ ἆμοδας απαπῃ {- 
οετεεὸ Ἑτς ἀῑΠετεπάϊ ταοπε ασστεάετίς 6ε Ιπβπᾶ- 
το 1η πι «ΟΠΙΡΑΡΕΙΗ, «ΑΏΊάἩε ἀΠοειπετε εοπαπη!- 
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(Α ἀδὲ χωρισὴν ἢ µόνω τῷ ανάτῳ' ὀκᾶνος ὃ τὰ «θὸὺς Ῥλλήλα κχόψας 

:ἡ Ἀποκρήνας, Φάΐτερον ἐξελέγξει τἱὼ ἑκφτέρου Φφύσν ὅσον εἶχεν Ἀλλό- 

τθιο' µέχρι δὲ τώτα τὸ συγκεκροιµλύον ἡ κοινωνία δείνυσυ δημο ίω 
εν 3 / 2 ων » ο Ὁ λ ο” 

ὂν δυοῖν εἶναι, καὶ Ἀποκρύή]ησω τὼς ἀμφοῖν εἰς χοινῶν ορχἰω, καὶ ἀνα- 
- ω / / ε ος ον ον ὰ / 3 

πιμπλᾶσα ὶατέρου ότερον, ὡς μήτε Ψνχῆς εἶναι πάθος Ὁ σώματος οὗ 

χοθοήἸεται, μήτε σώματος μεπιρολἰὼ ὁ αἱ ψΨυχῆς οὐ κεχώρηχε. 

5 ΚωδιωεύομΏρ ὅμοιόν τι ποιᾶν τῇ «θὶ τᾷ ὅρου ὑπ Αἰγυήίων µυθολο- 

ᾗ, δικά ὸ ὧν, οι τῷ γεμθύη αφνομῇ, Φχάσαντος τινὸς τά παλαιοτέρων }εῶν, τῷ πατρλ 
-ν 3 / α Ε ΤΝ Ν 

πιμωρῶν ἀπέκτευε τἰὼ μητέρα, κοὶ τὸ αἷμα. ἀυτ καὶ τὸν μυελὸν χαῖα- 
λιπᾶν, «ριελᾶν δὲ τὴν ιμελίὼ ᾷ τὰς σέρχας, ὡς τότων ὂν τῇ µητελ 
3 σύκωσν λαξόντων, ὀκένων δὲ Ἀπὸ τὰ πατρὸς τὴν λύεσιν ῥυέντων ὧτᾳ. 
Καδώσξ ὸ τοι ὥασερ ἡν αἀνωθ κ) φύσιν κρῶσι αχώρµσυν ι- 

ο ο» »/ / / λ » »ε/ λ 

ο. ο χερομώτες α]ιρᾶν, ἄχρα λόγου µυ)ώδους ΚΟ απίσου «φςθεβῥύονται, τὸν 

αὐτὸν τρόπον ἡμῖν σώματος καὶ ψυχῆς εὐθὺς ὂν «φθότη καζαοολῇ συγ- 
χυλέντων πάθη αἱάλαρᾶν κ) χωείσαι ζητοιώτες, ἀκρμοᾶς σφόδυα λόγε 
καθωπξ ὀργάνΗ λεπά «φπθὺς τὴν διαίρεσιν δεόµενα.. 

Α. 1. ἀλλήλα---κέψας] Ἐοτίε, ἀλλήύλα συνδεέντα διακόψας. 
Α.. 4. 9άτερον] Εοτίε, 9ατέρω. 
Α.. 3. ἀρνιθμένην ἓν δνοῖν] Ῥοτίε, αρνωµένη ἔκ δνοῦ----. Τ. 
Α.. 4. ἀμφοῖν εἷς κορν] Ἐοτίε, αμφοῖρ φύσεις εἰς κοινήν----. Ἡ. 

. ὃ δα ψυχΏς] Εοτίε, Ἡ διὰ ψυχᾶς. Τ. 
ὄρν] Εοτίε, Ὢρη. Τ. 

. ἐπὶ τῷ σατρὶ] Ἐοτίε, ἐπε τῷ σατᾳ. Τ. 
τὴν γένεσω] Ἐοτίε, κατα τὴν γένει. Τ. 

. ὥσπερ τῶν----κρᾶσιν] Εοτίε, σπερμάτων τὴν ἄνωδεν κατὼ φύσιν κράσυ. 
» “ῳροεῤῥύονται] Ῥοτίε, προέρχονται. 
. ἡμο] Περεπάυπι, ἡμεῖ,. Τ. ΩΩσσ ο» Οι σι Ὁ ν Οι 

ΠΙΟΠΕΠΙ, 4µ.Π1 εχεερία πποτία, πεπηϊηϊ {οἶνετε αιέ 
(εραατε {9 Πε) Μος ἀἁεπιμτη ἆμας Ί]]α παξωγᾶς 
γε] ἀῑίοειπεπς νεὶ ἀ[είπάεῃς, μίταππααε «οΏνίησεί 
αὐαηίωπι αὐ αἱτεγα Ἠαδυοτίς αἱιεπὶ. Ἀαπς αάπις 
π{χαππᾳαε οοπογείαπα οξεπάϊς οοπηπημηίο, ηεσας 
εαίπα ε ἆμοδις οοπίχατε, αὐ[οοπάεης αΠΙΡΑΓΙΠΙ Πε- 
Χυπα 1η οοπιπηυηί ργἰποῖρίο, εί αἰέεταπῃ αἰίεΓα τθ- 
Ρ]εης αἴαμε αΠείεΏδ; υξ πεαιε Απίπιί Πε υἷ]α 
2βοέλίον αὐίΏ Όοτριφ ΌΏπρας: πεῃιε ΟὉοτροτίς, 
ον Απίπιιπι ρετναάαε. Ἑτ νίάεπιατ βπηῖ]ε αιά 

οετε Ι]{ ἵπ {ναγρίίοταπα {αῦυ]ῖ ργοάίίσε ἀπλτῖ-- 
Ὀμείοπί Ἠοτί: α αἱ αααπι, ἵη ραιτῖ α]είθηεπι, ἵπ- 
(ετ[εςῖῆεί πιαίτεπι, Ἰμάϊοίο αἱίου]α απεϊἰφαίοταπα 

ΥΟΙ,. Υ. 

Ώεοτυπι οοπάσπαπαεας ἀῑεῖαγ τε {αησαΐπεπι ἆς 
πιεάμ]]αιη γεείπεγεξ, 14ἱρε εἰ οργηίδις Ργ]νατε(υτ ; 
(αππαιαΠη Ίο ἵη πηαῖτα οτίαπα ἨαδιήΠεπε, Π]ογιπα 
εἰ οτἶσο α Ραίτο Βυχίβει, Ῥτουεί επίπι ΗΕ [επη]- 
ΏιΠι Ἰπάε α ργϊπαϊς παίατα ΙπΙΕϊ5 «οπιπαΙχίοταπα 
{πίεραταδί]επι οοπ/]απάχίοπεπα {εραίατε οομαίί αἆ 
Ωὐμ]οίαπι ος ΙπογεάΙδί]επι ΓαΙἴΟΠεΠΙ ΡΓορτεάίμη- 
έαγ: εοάεπι ΠΟ πιοάο, Οοτροτί5 Απιπιίηιε α ρτῖ- 
ππα {απ οπἱρίπε εοπΕαίοζυπα αβεζλοπες {εοες- 
ηετε αο ἀμβίηριετε Πιάεπίες, αἆ Ἠαηπς ἀπέτίο- 
ηεπι Γὰέΐοπε αμλάαπι γα]άε αοοµγαία, γε]αῖ {α0εῖ]1 
ἱπάταππεηίο, ορς5 ΠαὈεπιμδ. 
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4ό6 ΦΕΧΊΟΤΟΕΙΑ Ραοἳχ 

ζ. Ταύτω ἀνοίθοντες Φιλόσοφοι Φασὶ μήτε σώματος εἶναι τι μήτε Α 
Ψυχῆς ἴθιον πάθυς, λλὰ τᾷ κονῶ τὸν ὸ ἄνδρωπον ἤδεῶ-αι καὶ λυ- 
πέῶαι καὶ Φοκώω ίνα ἄνθρωπο; ὃλ τὸ Ψυχίώ ὥασερ 2ε 
πάλιν οὐ τὸ σῶμο, βάλλει κ) ὀρχέθ-αι κ) αθιπατέν, λλλὰ Ὑ ἄνθρωπο 
ἀμφοτέροις χρώμΏμον, ὥασερ ὁξ ἀμφοῦ σιωέηκε. Καὶ οὖχ ἂν 3οιυ- 
µάσαιμι τήτοις μάλιρα ὡς τὸ ἀλήλες συµφέρητω. Κάσο }ὸ ἡ λύπη 

χοκΏ πνὸς ὧντα παρόντος ἐφ οὗ συσέλλεῶ-αι κὸφήχει, καὶ ὁ Φόβος κοὶ Ἡ 
οὐ μέλλοντος αφ οὗ Φόύγει χαθήκει καὶ ἀναχωρᾶν' ὧθε τὸν λυπούμΏμον 

αὐτὸν αὐτὰ λέγειν, ὅτ μοὶ κοχόν ὅοι ὁ τὸν φοδάμΆμον ὁμοίως, ὅτι μοὶ 
Χοκχόν ὕοι ἐφὼ δὲ σέ εἰμὶ ἡ Ψυχὴ, δλλ' ὁ ἄνθρωπος" χα] τὸ χοχὸν 

οὖχ ζδὶ τῆς ψυχῆς, δλλὼ τὸ ἀνθρώπε, «πενία, νόσς, ἀδοξία, Ἀοΐνατος. 

Διὸ τὼ τελόυτὰὺ καὶ τὸν Φφόοον ἀναγχαῖον εἶναι πάθη τᾶ ἀνθρώπου ὶ 
ἐηλ τῆς Ψυχῆς. Καὶ 3ὸ ἄλλως ὁὀεμᾶ μΏὸ «σθὸς πλεονάζησα τὸ πάθος ο 
τῷ αλόγῳ σφοδρὀν Έχεσα καὶ ἀπείλες ὁρμᾷ δὲ τὸ ζώο, ἐχ ἡ ψυχὴ, 
αξὺς τὸ χείρα), «πθὺς τὸ ὁπλίσιῶαμ, «οθὸς τὸ λήσαδαι, χαταχλι- 

φίώα πεῦτα ὸ Όπὶ τῷ ἀνδεώπῳ «φθωχτὰ, τῇ δὲ Ψυχῇ ἀσύμπίωπι: 
| 
: 
. 

- ἀνούγοντες ] Ἐοτίς, ἀπογνόντες. αι. ι 

: πίνα ὤνλρωπον;] Εοτίε, τὸν ὤνδρωπον, . ͵ 
.6. τύτοις μάλισα ὡς] Ἐοτῖε, εἶ τότοις μαλισά πως, . ἥ 

. καὶ οὗ μέλλοντος} Ἱιερεπάμπῃ, κακΏ μέλλοντος. ἜΤ. ϕ 
. Φεύγει] Ιερεπάαπα, φεύγειν. Τ. 
. κακόν ἔσω] Εοτίθ, κακὸν ἔσαι. Τ. 
. τὴν τελευτην] 1,ερεπάιπη, τήν τε λύπην. Τ. ἳ 
. ὁρμεῖ---ἀπειδές] Ἑοτίς, ὁρμὴ µέν πως πλεονάζωσα τὸ πάλος, τῷ λόγω τὸ σφοδρὸν ἔχωσα ἄπενδές. 
. κατακλιηναι] Ῥοτίς, σρὸς τὸ κατακλι»Ώνει. Ἱ. 
. γὰρ ἐπὶ] Ἐοτίε, γαρ ἔτι. Ί. Αἲ {επ ροῖεβ γω]ραίαπη. ΟΩΟΒΒΗΒΝΡΡ -- ὧν - Οδ Ὁ 1 ολ 

ΥΠ. Ἠσ]ας ταεῖοπίς αἀριίοεπάα: {ρε αὐ]εέτα, 
αὐἰάαπι ρΗΙ]οίορΒί αἴππε, Νεαιε Οοτροτίδ πεφιε 
“Απίπιί α]]απι εΠε ρτορτίαπι αβεάίοπεπη, {εὰ «οπι- 
τηυηῖς εἰ εχ απιροῦις ]απάϊα παίυτα: Ποπιίπεπα 
επίπι αββοί νο]αρταίε, αρτϊεμάϊπε, ππεία: Ἠοπηί- 
πεπη, ποπ Απίπιαπι ρτουέί τυτίας, ποπ Όοτρις 
Ίασετε, {α]ίατε, απιΌι]ατε, {εά Ποπιίπεπι υίέτοφιε 
ατεηίεπι ιτ εκ μίτοαιε οοπ{αί. Αίηιε Ἰαιά 
πιίτετ { Ἠΐ5, αἱ ἵτα Παταπης, πιακίππε φμοάσπι- 
πιοάο οὐ νετίταε οοηγεηῖα, Ίαπι αρτϊεαάο 
εί Ἰάιοίαπι ἆε πιαἰο Ργα{εηίε ἵπ ᾳἩο οοπ{γαΠί 
ἀεσεαί: ππείυ5, ]αάϊοίωπα ἆε πια]ο νεπ]εηίε α 4Ἡο 

βισεγε ας τεςοεάετε ἀεοεαέ; 16 έ 19, αιϊ αερτίη- 
ἀίπε αβιείαεατ, Ιρίε ΠΌί ἀῑσαί ῥος ἱἐ Τάι ες 
εί πιείµεης Πππϊ]ίέει, ᾖος 1πἱρὲ ΠπάΙΩ εγὴ: ερο 
ὤεγο ος [α 4πΙΙμΟν [εά ῥοπιο: εἰ Πια]ώΙ ποη 6 
πιηι, . ῥοπιέές, ῥαμβεγίάς, πογδΗς, {παπα 
Ίπ0γ5. Ἱτααιε Πεσοε[ε εί, πε αρτϊτιάο εἰ πείς 
Ππι αβεξίοηες Ἱοπιϊπίς ποπ Απ. Ίαπι εί «6- 
ἕεταπῃ, αβεέλίο αιιοάαπηπιοάο εἴε Ἱπαρεέμς πἰπηῖας, 
Ρτορίες νεπεπιεηζίαπι ταζῖοπὶ ποηΏ οὈίεπαρεαης: 
αιᾳ αἱ ἱππρεία πιονείαγ αηίπηα], που Απίπηυς, αά {Ε 
(οπάεπάαπα, ατπιαπάμπι, Ἰαγαπάμπι, ἀεομππθει- 
ἁυπι: Ώας οπίπι Ἡοπιϊπί {απε {αεϊεπάα, ἵπ Απὶ- 
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Ἀ. οἷς καὶ σιθανὸν ὁρμῶν τὸν ἄνθρωπον, ἐλὶ πὰὺ Ψυχώ εἰ οἳ ὁρμᾶν, καὶ 
ὀρέγεθωι οὐχοιῶ καὶ ἀλόως ὀρέγεβαι, τᾶτ᾽ δι εἰ δὲ οπιθυμᾶ, καὶ 
ἡδιδαι εἰ δὲ ὕδιτω, κοὶ λυπᾶθω, καὶ Φορεῶς {Οῦτα 3 ὀκᾶνοι ὁξ 

ἰνοίγκης ἔσεῶς συµρέσηκε ὧὥξε μησ εἶναι ψυχῆς ἴδιον, Ἀλλὰ κ ἆναι- 
φὲν καὶ ἀχλεὼς. κ ὀρέγεῶς κ) Φοθειῶς τὸν ὤνθρωπον. 

Π. Ταῦτι δὲ ὕδιω οὐ λυόντων πἡὺ Ἀπορίαν, δλλ' Ἀποδισδοασκόντων' 

8 ὁ 3ὸ εἰ πὶ µάλιαι φαίη τς Ἔ) τῇ ἀνθρώπε παῦτα πάθη, µηῤει τὸ 
Ἀπορεῦν νι καὶ κ ή ταεῦτι παάίαγει, πότερον κ  ψΨυχὴν ἢ κ τὸ σὼμα" 
α) ὀρχεῖται ὁ ὤνθρωπος, Ἀλλὰ παῖς χερό κ λακήζει ὁ ἄνθρωπος, 2λλὰ 

ο ο αλα... αλα ο ν  ωπδ κο μη ϊ 
υποῖς σχέλεσ' καὶ βλέπει κὉ τὴν ὄψω' κ) ἀχέει κ τὸ ὠπί κο ὅλως τὸ 

ο ο χ λ ω 2 ϱω / ο λ ο φα Ῥ μλῥ Εργόν ὅδι κοιὸν τὰ ὁκ τὸ πάντων σιωεςῶτος, τὴν ο] αἰίαν Ὦ συµ- 
/ 9/ λ / 9 / ᾿ ν΄ 2/ 

πράξεως ἔχει τὸ µέρος ᾧ «φςυχεώμΏρος ὀνεεγεῖ ἀνθρωπο». 
᾽Αλλὰ τὸ μὲν σλέῖον πολυάϊκος σολέμοιο 

«Φφιῶν ᾿Αγιλλὺς, 
Χέρες ἐμαὶ διέπουσι" 

«θὔχ. Ἀποξεεῶν ἑαυτὸν αἴό πολεμμιῶν ἔρων, ὅτι παῖς. χερῶν ἐπέγραψε Τ 
αἰπαν λλὼ δῆλον ὅτ ταῖς μὴ χερὸ χατεγάζετο τὴς φολεμίᾶς κοὶ 
τῷ ἔίφει, αὐτὸς μβύτοι ἦν ὁ διεργαζόµΆμος. Κα) ὁ λέων 

. τὂτ' ἔω] Ἐοτίε, τῶτ΄ ἔγιν ἐπιθυμεῖ»,. Τ. 
.. ἐκεῖνοι----ἔσεσθαι] Ἐοτίε, ἐκείνοις----ἔπεσθαι. Τ. 
. μμδ᾽ εἶναι] Ἐοτίε, μηδὲν εἶναι. Ἔ. 

. ἀναιρεῖν] Ἐοτίε, χαίΐρεν. Τ. 
. ἔκ τῷ πάντων] Ἐοτίε, ἐκ τῶν πώντων. Τ. ΡΕ Ὁι  Α ο νο 

απαπα Ποπ «χἆυπές εί Ἠϊς. {αοῖοπάϊς Ποπιίπεπι ἵπῃ- 
Ῥείωπα οοπείρετε ρτοδαδί]ε εβ, ποιπ Απίπιυπη : 
Ροττο, {Π ἵπιρείαπι «οπεἱρίέ, εείαπι αρρείετε; {ρ- 
{ωχ εἴ ΟΟΠΙΓΑ ΓαΤίοῃεπι αρρείετε, 14 εἴῖ οωρετε : 

ο ᾳ ουρίε, εἴίαπι ]σίατὶ; { Ἰαίαατ, ἴτεπι εί αεστίέι- 
ἀῑπε εἰ πηεία 24161: παπι Ἠαες 11116 ποοε[ατίο {απέ 
οοπίεᾳμεπεία. Ἠίπο οαββοίετ, πα]]απι εῃε Ρτο- 
Ρτίαπι Απίπιί ββεξοπεπι: {εά Ἀοπαίπεπι θέ ραι- 

:-άετε, εί α.στε ἔεττε, εἴ 4ΡΡείετε, οἳ ΠιθέΕΓΘ. 
ΥΠΠΙ. Αε ἴβα τατῖο ποπ εβ [οἰνεπείπι ἁῑβ- 

-εμ]εαίεπῃ, {εὰ εαπι Παρίοπέίµπ, ἈΝαπι { γε] πια- 
ίππο αιἱ Αββγπιεί Ίας εῃε Ποπιίπί αβεξξίοπες, 
Ἴπηαηςί «πηεῃ ἴ]]α ἀμίεαεῖο «α {αἱ ρατίε εί αυα- 
τεηις 1] αβεζλιοηίθως αΒείατατ, υέταπα Απίπιο 

απ Όοτροτο. Ἐά [Αΐεαι Ποσο, αἲ πιαηῖρας: εί 
σα]οίέταῖ, αξ ρεάίδις: εί νιάεῖ γΊία, εί αιάΙί αιγῖ- 
δα. Έτ οπιηίπο ορι5 ααἶάεπι ο «οΠΙπΙΙΠε οπι- 
πίαπα ΘΟΓΗΙΩ εκ αι δις {οέαπα οοηίίας: {εὰ «αυ/απι 
εοπ]απέϊα: αξτίοηἰς {α{Είπεί ϱα ραῖς αι υίεης Ἡο- 
πιο αβίε. 

Θεά επἶπα ρατ8 τηαχῖπια Ῥε]]ϊ 
Ἠι]ας ορι8 ἀρχίγας, παπα τη 10ος 1]]ε πἹεαταπη εβ: 

ἱπαυίέε Αεᾖί]]ε, ποπ ἱρίε ΠΡί ἀείταμεῃς Ἰαιιάςπι 
εοπιπµΠίοπεπηαὰε Ῥε]]ίοογαπι ΓβοϊΠποΓµπα, ἆμπι 
σαυ/απι πιαπίρας αά{οτ]οΙς: {εἆ πἰπαίταπα, πιαπῖδιις 
ει ρἰαάϊο οοπβςἰεδαί Ποίξες, αἲ οοπΠςἰεῃ Τρίε εΓαί. 
Έε γετο αἰς αἱ αἰξ, 
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Δεμὸς κολασὴς πέλεκυς αὐχένος τεμεῖν, 

αὐτὸ κολαζει Ὁ εἴεηκε, ὃλλ ὡς χολάζῃσι. Οὕτως οω ὁ τὴν Όδιθυ- 
µίαν οπιζηὴμ, πότερον τᾶ σώματός ὅὸυ ἢ τῆς ψυχῆς, οὐκ ἀγνοεῖ ὅτι 
τὸ λυπούμόμο ὁ ὤπιθυμοιῶ ἄνθρωπος Ὅδι, πότερον τῇ Ψυχῇ «θοσ- 
χρώμοᾶμος ἢ τῷ σώµατι καὶ κ τὸ σῶμα πῶτο πάει δηπόρηκε Ὃρε 
τὸς (Φθθφαάσές ἐάσαντες ὧνψ/ώμεδα τῷ λόγε κοὶ κ τὴν ζήτησιν ᾖδη. 

9. Ὅπι πίνω τ ψυχῖς 6έχ ἀφλαρτον 6ὔδὲ ὦλάνατον µόνον λλὰ 
κοὶ ἀπωθῆ «ερώνται Ἀ]αφυλάτ]ευ, ῥώμίω πνὰ τῇ ἀπαλεία τὺ αφ- 
9αιβσίαν «φζδοαιλλόμβμοι, καὶ τὸ πάαειν δλ ὧν γέ πως ἤδι Φδορᾷς 
ἀναδέχεῶς ποᾶραν οἰόμλροι, τάδε παΦη πώντο καὶ τὼς ἀθεείας ὥασερ 

ἐν ῥίζης τῆς σαρχὸς ἀναολασώνειν ο); Ὑ ἄνθρωπον, Ὑ Ἀ]οφορῶν «Φθῶτον 
ἔξονται τν αξὶ τὸ σώματα Φαιομβῤων κὉ αχρόνεο καὶ Φύσς  µετι- 
θολάς οἷον εὐθὺς ὂν νέοις ἀκμάζει τὸ οὐχιθυμητικὸν, ὂν ορεσούταις τὸ 
αθίλυπο ποῖς μῥ 3 ὤμα τὸ ]βρμανει κέκραται, καὶ πονεῦμο, ῥαγ- 

δαῖον ο) τὰς ὀρέξειο παβέσηκε, καὶ τὸ σῶμο, τοῖς ὀργάνοις κφθροῖς κο 

ἀκροιφνέσιν ἐμμελὲς αὲὶ ὶ πολύσφαλτον ἀνακωξι αἰναῤῥιπίζει τὰς οι- 

. αὐχένος] Ῥοτίε, αὐχένας, Τ. τομεὺς 6Β ἵπ οοάεπι ἀῑδιο αριἀ Ῥ]πίατεβαπι Ῥεῖρ. Ῥτασερί. Ρ. 812. Ἐ. 
.. αὐτὸ----κολάζησιν] οὐ τὸ κολάζον εἴρηκεν, αλλ ὦ κολώζωσι. Τ. 
«τὸν ἐπιθυμίαν] Εοτίε, τὴν λύπην καὶ ἐπιθυμίαν. 
.. φότερον τή ψυχη] Ἐοτξε, αότερον δὲ τῇ ψυχη. Ἔ. Ῥοβ ἤδη εχοϊάϊξ τραπώµεδα, νε] βπιῖ]ε. 
. τῆς ψυχᾶς] Εοτίε, τὸν ψυχήν. Τ. 

αλλ) ὡς γέ πως] Εοτίε, ἁμωσγέπως. Τἢ. 
. αἷμα τὸ] Ἐοτίε, αἷμα τῷ. Τ. ΜΙΠΙ νιἀείατ οοττϊσεπάσπ], αἷμά τε Θερμὸν ἐγκέκραταν. 

. πολύσφαλτον] Ὠεβάετο α]]ιᾶ, πολυφάντασον, Υεὶ φολυσφάδασον, νεὶ απιϊ]ς. 

. ἀναῤῥνπίζει) καὶ ἀναβρυπίζε. Τ. ΟΩΩΩΒΕΡΡΝΝ ἈῬ 1 ο 

Ὑ]πάεςα αἴτοκ {εουτῖθ οετνῖοεπι αππρυίαης, 

ποη Πρπϊπολί Ἰά αιοά ρωπίε, {εὰ 1ά ασ ρυπῖέτ. 
δίς Ιβίτατ ἶ5 αἱ αωατίς ἆε Ἠδίάϊπε εἰ αρτϊειάΐπε, 
Παιά Ιρποταί 1ά ααοά αρτϊειάίπεπι εε Πριάίπεπα 
εοποῖρίαῖ, εΠε Ποπιίπεπι: {εὰ Π]]ιά αιατίε ας ἁιι- 
Ρίῶ:, πέταπαι Αηίπιο απ Ὁοτροτε μίεη5 Ἀοπιο ἴ]]ας 
οβεξχίοπες «οποῖρίαϊ:. Ίίλαιε οπι/ῇς αἱίοτυτη εκ- 
εερθοπῖρας αωῖδις γαξῖο ποη τεάάίτατ {εὰ εἰιάῖ- 
τας, Ίσα ἀπριταίοπεπι ρίαπι αρστεάίαπιατ εί ἵη 
“μα {Ποπεπα πο οοπγετίλπηΣς. 

1Χ. Ίαπι ααϊ Απίπιαπι, ποΏ πιοάο α οοτταρΕῖο- 
πε εἰ πποτίε, {εὰ ειῖαπι αὖ αβεξιοπῖδας Πθεταπι 
{ετνατε Βιάεπί, ἆμπι γαουϊταϊ αβεξιῖοππω ἔδπι- 

ααπι βπιαπιεπέαπα ργα{ἔταυπέ Ιποο]απαϊέλίεπι εί 
ναομἰίαίεπι α οοττυρίίοπε, ας ρυίαηί 14: φαοά αβ- 
οἰαέιΓ Ίαπι ααοάαπηπιοάο «οττυρίίοπ5 εΠίΦΙοΠεΠι 
(α[οερίῇΠε, οπιπείαιιε αβεδχίοπος εἰ Ιπβτπιίίατες εχ 
σα{Ώε νε]αεῖ Γαάῖοε ἵη Ποπιίπεπι Ρτοστείοετε: Πϊ 
ἰρίεατ ρτίπιαπι εα ἀϊῑνεγβταίες ρτοίετιπέ ας ἵη 
ϱογροτίρας αΡρατεῃί, Ρε: αἴαΙΙΙΗ πηαίαταΓυπ]φε 

πιμιαίοηες: νε]αεῖ, ἵπ Ἰαγεπίδιι γίρεί Ηρίάο, ἴπ 
{επῖδις αρτἰπιοηία : 1] επίπι εί {αριθ σα]]άις 
ἱπηπαίχέις ε{, εἰ Ρ]επας Ἱπιρεία {ρίί(μς αά]αζος 
αρρειιείοπιπα οοπηΙταέης: εί Ὁοτρις Ἱηεραείς Πη- 
οετ(ηαε ἰπτππεηεῖς αρίαπα εί οοποίΠηη Ιάεο- 
αἷιε {ετακ ἱπιασ]παξίοπαπα, οοπίπιο {μ{οίεαξ οιρί- 
ἀῑεαίες, νε]αεῖ εκ τεςεπίί αοσεπία ππαῖεΓγία Ῥες 

“ 

πα οπών 
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ὰ Φυµίας ὥασε ὁξ ὕλης νεαρᾷς ἀναπομῆῤας «Ἀριφέρειν αἵματος ««ξὸν 
µεταραλλόμΆρον οι πολλὼ παῖς ὁρμαῖς τὸν νέο. Ὁ «πρέσδυς τοῦτο 
Ὀερμὸν «Φθθλιπότος ἤδη ὥς τε οιθύμητ ἀνεζωπυρέτο, α τῷ ονεύματι 

υχαλῶν, καὶ ΧφτατετθιμμΆῤος τὰ σωµατι, αι τὰς ἡδυνὼς αολυ ταῖς 
οπιθυμίαις καὶ δυσκίηται ἃ ἃ Ἀ. 

1, «σεριφέρειν] Ἑοτίε, «σεριφορᾶ. 
1. ἐξὸν] Ῥοτία, ἐξ 4) ο 
2. τὸν νέον] Ἐχκο]άϊτ, ὁρῶμεν, γεὶ Επηϊ]ς. 
3. τῶτο Φερμὸν---ώνεζωπυρεῖτο] Ἱ,ερεπάιΠ1, τοῦ τε δερμῶ «προλιπόντος Ίδη ᾧ τὸ ἐπιλυμητικὸν ἀνεζωπυριῖτο. Ἡ. 
4. ίνηται] Ῥοτίε, αμολὺς, καὶ ταῖς ἐπιδυμίαις δυσκίνητος. 

πποξυπη {βηρυἱπίς; υπάς Ίανεπεπῃ, πῃηίαίο Ίπρε (ξα, τε]αχαίο {ρίτίζα, οοἵροτο θεία αΕΕΓΙΕο, ουπῃ 
Ἱπαρείυ, εκ αἰῖ ἵπ αἰίας γεν «οηνετί γἰάεπι. εἰ εῦες αἆ γο]υρίαίες, {μπι Ετίρει αἆ ουρίάἰ- 
Αι {επεχ, ἀε[εἰεηίο «αἱοτο 4ο εωρἰἀϊἰἴα εχ[α{εἰ- ἍᾖΤδίες Χ 3 
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ΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΨΥΧΗΣ Ἡ ΔΥΝΑΜΙΣ. 

ΛΟΓΟΣ 1Η. 

Ἡ. 

1) ΟΟΡ ΙΝ ΑΝΠΜΟ ΗυΜΑΝΟ ΑΕΕΕΟΤΙΡΒὓ5 5ὗΒΙΕΟΤΟΗΜ, ΡΑΒΡΒ. 

ΝΕ ΜΙΤ Ε2Οδ ΑΝΙΜΙ ΑΝ ΕΑΟῦΙ ΤΑ. 

ΡΙΡΡΌΤΑΤΙΟ ΧνΠΙ, 

α.. ΕΡΙ τῆς παθηπχῆς κοὶ αλόγε ζωῆς, πότερα µέρος ὕλὶ τῆς Ἡ 
οἰνθρώωπε ψυχῆς ἢ διύαµις, οἸισκεήλέον. ᾿Ἐοίκασι οδὺὸ ἡν 

Ῥρχαίων οἱ μῥ ἅτως οἱ δὲ ἐκενωο Ἀποφηνάμλμοι «Ὀδὶ αὐτῆς. ᾿ Άξιον 
ἷω καὶ ἡμᾶς Ἀπορήσωζμς καὶ οι ζήτησν τροπομῤας ταύτῃ δοξάσαι 
εἰς ἂν καὶ ζητᾶσι Φφανᾶται βανώτερον. 

β. Ὅσι μλὸ ὦω µέρος Ἀποδιδόασι αὐτὴ δόξαιεν ἂν ἀκένα λέ- 
γε ἐμψυχα τὸ ἄλογα τἴό ζώων, θὅδὲ Ψυχἰὼ ἔχοντα Ῥλλά τι µορίον ο 
ψΨυχῆς. Ὅσοι ο ἂν διύαµιν, «Φθῶτον μζὺ ἄτοπον ὅτ τῷ τόπῳ Ἀὰ-- 

Β. ο. εὔπερ] ἥπε. Τ. ΄ 
Ἑ. 6. ἐκεῖνα λέγει] Ἐοτίε, οὔκ. εἶναι λέγειν, 
0.0. ψυχῆς. Ὅσοι] Τηίες Ἠὰ5 ἆμα» γοσεθ ροπεπᾶα υἰάείατ ἀῑθίο ασε ἵπ {εαπεπίδιυς εχβίαῖ, εἴ]α τοῖς αλό[οις»--- 

Οὐδαμῶς. Μοκχ Ἱερεπάιπι, Ὅσοι ὃ' αὖ. 

δν 
.. 
ῃ 

{ « 

αν 
ῃ 

ἡ 

 ἀἲ 1)” γίεα αβεᾶῖρις {αρ]εέτα εί ταῖοπί εΧ- 
Ρετίε υέταπα ρατς Πέ αηἰπαϊ Ἠαπιαπί 4η {4- 

οι](25, αωαεγτεπάμπι εβ. ἨΝαπι απίίαοταπα αἰί 
ηος, αἲ Π]]μά, ἄε εα νἱἀεπίατ Εαιμ]Πε. Όρεια 
Ιρίεατ ρτείαπα ε{ε, ξ εί πος Ἠω]ας ατριππεη{ί ἆι- 
Ειέίοπε ας αυα{ξίοπε {α{οερία, 19 ἆε εο Παίια- 
πας Ρτουεί ποὺῖ φιαίξίοπο Ρεταρχα γετμπιί]τας 
γήαπι Εαετῖε. 

Π. Ίαπι αιἴ ]απα, ααπη ἀῑςίπιις γἱέατη 2Ώες- 
εδις {ο]εδαπι ταεοπίίααε εχρετίεπῃ, Γαιπηέ 
εΠε ρατίεπι απίπαϊ, γἱἀεαπέατ Βἱ Πππαὶ {αίμετε 
αηἰπια]ία Ῥγιία ταεοπίίαωε εχρετεία, πος εΠε αΠῖ- 
πιαία, Ώηε(ιε αηίππαπη, [εά ρατείοι]ασι αααηάσπι 
απ]πιί Ῥλρετε; Παιϊάεπι ἵ Ὀγαξίς απἰπηλΗδις αΏ]- 
πιις αβεέίδις [αρ]εέχις Ιπεβ, αἲ απίπια5 ταῖοπε 
Ργαάϊ(ως, πημ]]ο πιοἆο ἴπεβ. Ἑωτίας ααἱ 1]απα, 

ΜΗ ΕΑΜ ζ.ἁμωο..-.... ο... 
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α χωρίζµσιν αὐτὼ Ἀπὸ τῆς ἀντιδιαιρουμλῥης αὐτῇ δωάµεως τῆς λογικῆς' 
οὐ 3 ασιρομῦται ἀπ λλλήλων αἱ διωάµεις ὅσαι τὸ απο τυγλάνασν 

ἤσαι εἐἶδε τοῖς ἀλόγοις ἡ παθηπκὴ μλῥ δη, ἡ λογκὴ δὲ ἐδαμῶς 
ἔπειτι καὶ σιωυπάρχει ποίῶσι τνανῄα χατὸ παυτὸ ΔΑἱ ὸ διωάµεις 
ποιαῦται ὧσε ἑχάσίω κἂν ὁποσαι ἂν ὧσι «ξι ὁλίω εωρέιῶαι τὸ ὧπσο- 
κείμημον τὸ δὲ λογωὼν κὶ τὸ ὤλογον ἐχ ὅτω αι ψυχἰώ Ἀποτέμνεὼς 

Ἡ ολδὺ δυχᾶ τῆς ὅλης κο ποιῶν αὐτὶιὺ τὸ μὺ ἆλλο, τὸ δὲ ἄλλο κοὶ τῶτ' 

ἐκότως' ὀνανήα Υλῥ τὰ ο ὀνανήα χο» ἓν καὶ τὸ αὐτὸ σωωυπάρχεν 
ἀληλέ. Οὐδὲν γὸ ἴσως κωλύει καὶ πάνανία σιωυπάρξαι τὸν εἰρημλῤον 
τρόπον, ἐὰν διωάµεις ὧσι κοὶ μὴ ὀνέργειαι λαμθάνοίαμ, λοίζεῶαι μῖῤ 
9 καὶ ἀλογισεν, Ἡ ὑγιάζεν κὶ καχοιῦ ἄμφω ἀδιώατ ἡ μδύτοι δύναµις 
τᾷ χοχοιῷ ἅμα «ει τὸ αὐτὸ ἢ ἀλογσεν «ει τὺ Ψυχίὼ ἅμα, οὐ 

ο μδότο καὶ αἱ κ ζωα, ὀνέρειω. Καὶ πλέω ὃ τὸ αὐτὸ Διώαῶαι 
εθὲν χωλύει, οἷον τὸ ἀληλεύει τόν τε οὐβισήμονα ὃ τὸν α[6λεκτικόν ὅτω 

ὃ) κοὶ ἀλογοεν πώ τε τν ἀλόφων ζώων ψΨυχἰὸ κοὶ τὼ ἀνθρώπου 

.. 

: - οπ' ἀλλήλων] Ἐοτίε, διαιροῦνται τόπῳ απ᾿ αἀλλήλω». 
. εἶδε] Τ. ἐν δέ. Βεὰ εοττϊρεπάατα ν]ἀείατ εὔγε, εἲ ἀῑέίο Ἠαρο εἴγε---οὐδαμῶς {αρετίαθ Ροπεπάα. 
. ὅλην] Τερε, ὅλον. Τ. 
. συνυπάρχειν αληθές] Τοοσα8 πιαῖ]ας εἰ ία τεβπεπάας νἰάείατ, συνυπάρχευ ἀδένατον νοµίζεται. ᾽Αλλὸ τῦτο 

Ἐπισκεπ]έον εἴ ἔσιν αληθές. 

λαμβάνονται λογίζεδαι] Ἰ,εσεπάατη, λαμθάνωνται' λογίζεβαι---. Τ. 
. ἀδύνατ ἡ μέντοι] ἅμα ἀδύνατον" ἡ µένοι---. Τ. 
. τὸ κακῶν---αλογισεῦ] Ῥοτίε βς εχρ]επάι» Ίοστ5, τῷ κακῶν καὶ ὑγιάζειν, ἅμα περὶ τὸ αὐτό' καὶ ἡ τὸ λογίζεδαν 

καὶ ἄλογνγώρ. 
σας ΕΟ}) 

δι ωο 

Οι νι 

ο 
οτι - 

ἁ 

4ε «υα αυστῖπηις γίέαπα, {αεῖωπί Εαου]είεπι, Β 
ΡΓΙπιο αμἰάεπι ος αὐ[ατάωτα {Αοϊαηέ, αιοά επι 
Ίοςο {εραταπῖ αὓ αἴτετα ε]ωίάσπι ἀῑνίβοηϊς Ἠμίῖς ορ- 
Ροῄτα ντα, ηΙππίγυπα εὰ ϱἩς: ργαἁϊτα εβ ταξῖοηε : 
πο επίπα Ίοςο ἁλβπριμπέιτ {αου]εαίες αυα: ε]ί- 
ἀεπι τεὶ {απ. Ὠεϊπόε Εεεῖαπι εοηϊτατία μλν. ἷη 
ελἀεπι τε Ιπε[ε. ΊΝαπι Εου]ταέυπα εα εβ ηλτυτα, 
πξ πΠαφυαιε Ελου]ίας (οἵα φμαπίλουππαυε εβ ἴη 
τοῖο {ρεέτετωτ {αῬ]εξῖο. Αὲξ ποη Ἠος πιοάο ἵπ 

᾿Απίπιο Ἱπίαπέ ἆμο ἴ]]α αµς ταϊοηῖς «Οπηρο5 αμέ 
εχρεις, τά ε[ὲ τατοπα]ε {ει ἱτταοπα]ε, νοςαπέι : 
ν]άεπέατ επίπα αυα[ ἀείεςατί α {οῖο απίπιο, ἥσιε 
Ρετ υίτµπιαιε ΘοΓΗΠι α]ίας ας ἀϊνετίας Πετῖ: Ἰάσιε 
Ῥαιιά {επιετε: {απε επίπι οοπῖτατία: οοπίτατία αιι- 
-τεπι η 1η υπα εαάεπιαιε τε ἴπῃηε, τετυπι ΠὰΕΙΓΑΡ 
τερµφηαης Ἠαδείωτ. Ἠος (πιεῃ 4ηΠ {επιρεί γεταπα 

πε, οοπ{ιἀεταπάωτα εί. ΕοτίαΠε επῖπι π]] Ιπιρεάτε 
αιοπηίημς οοπέτατία Ππιυ] Ιπῃηί ἵηΠ τε εο αιο 
ἀἰχίπιας πιοάο, 1 εξ ἵπ ππᾳ ελάεπιφαε τε; { αι- 
ὀεπι Ώαπο οοηίτατῖα Ππε {αοι]ωίες, πεαιε αεε]ρῖ- 
Αηέατ (ραυαπι αἅας. ΊΝαπι ταοεϊπατίὶ ε]αίαιε 
οοπίτατίαπα, ααοὰ {γγαοπα[Ηε εὐσαγο αΡρρε]]ε- 
τηµς. Ίἴεπι /Ἀηατε εί Ἰαάεγε, αππΌο πι] ἵπ ελάεπι 
τε Ἱπε[ε πεφµευηέΕ: ας {αοι]ῶς (λππεη Ἰαάειάϊ εἴ 
{απαπάϊ, ταζιοςϊπαπάϊ εἲ ἱγτατοηπα]ίετ «ορἰζαηᾶ1, 
Ππιυ] ἵπ απῖπιο Ιπε[ε ροῦιπέ: αί πο επι αέτας, 
αἱ εκ Πῖς [αου]ταίδας ργοΠεϊ(ουπέατ ἀϊνετ[ς ἆἷ- 
νετ, Απια] ἵῃ αη]πιο Ιπε[Πε ροΠαπέ. Ἐε νετο πὶ] 
Ἱππρεάίέ ααοπιίηυς ρ]ωγα Ιάεπι ροβπηΐ, 1ὰ ε{ξ ᾳιο- 
πιίηπις εαάεπα {αου]ίας ἵπ ἀϊνετίς Ιπῇε [αβ]εξεῖς : 
γε]αεῖ {αου]ία νετε ϐατιεπάϊ, ἵπ ἀῑα]εξίςοο εί ἵπ 
Ρετίτο : {ς εἴῖαπι [αευ](α Ἱτταζιοπα]ίει «ορ!(απάϊ 



470 ΠΛλΟοΥΤΑΡΣΟΥ 

Ἀλὰ ὃ μδὺ ὃ ἀλόων ἐν τὰ Ε) αὐτῆς τὸ αλογιεῦ ἔχεω, δὸ κὶ ἀεὶ 
ἀλογιεῖ, καὶ ἐχ ὅτε μλὸ τᾶτο ὅτε δὲ τὸ ὀνανήον πὼ δὲ τ ὀνθρώπου 
τὸ μὺ ἀλοχισεῖν σὐχ ὂν τῷ εἶναι ἔχειν αὐτίώ οὐ }ὸ ἂν καὶ ἐλογίζετο' 
τὸ δώαῶαι μβύτοι ἀλογισῖν καὶ τὸ δώαῶαι λογίζεῶαι ὀνεργεῖ δὲ 
χατ᾿ ἄμφω' χατὼ λόγω μῥ ὁπίωίκῳ βλέψη απεὺς Ἱ. ἑαωτῆς οὐσίαν, 
αὐτη δὲ ὕοιν ὁ ὂν αὐτῇ νῶς κ δὲ τὼ ἀἁλογίαν ὅποταν νόύση «πξὺς τὰ 
ἔζω, ζεῦτα ο ζὰὶ πὶ αἰῶηπά. Αλλο ὦω τὸ ὂν ἀνφεώπω ἄλογον, καὶ 
ἄλλο τὸ ὂν τοῖς ζώοι: τὸ μὺ }ὸ ὂν τότοις ψυχὴ, τὸ δὲ ὂν ἀνδρώπῳ 
διύαµις κο τᾶτ ἂν εἴη τῆς τᾶ λογίζεῶς δωάµεως ἀχώριεο. ᾿Ορθὼς 
ἄρω καὶ ᾿Αβικυτέλης τὰὺ ἀνθρώπεα Ψυχἰὼ διώαμιν σιωαποχαλῶν, ὅτι 
ποτὲ μὺ λογίζεται, ποτὲ ο οὔ. ΄ 

γ.. Ὅπιν ἆω μὴ λοίζετω, ἄλλο ῄ Ἠ ἀλογνσὶ; ΑΔ ὧω ἡ κὉ 
τὸ λογίζεῶς δώαµις καὶ αὐτὸ λοίζεῶα, ψυχῆς αι, κοὶ ὂν χάρτη, 
χάρτης οἳ οὔν ΑΛΑ εἰ τῶτο, ἑτέρῳ ἔσαι αὐτῆς ἐσία «δα τὸ ἔεγον ὶ 
Ὦ «φεὸς τῶτο διώαμυ΄ κοὶ ἕξει τὸ ὑποκέμλρον «Ῥὶ ὁ εωρηδήσεται ἡ 
δώαµις αὐτῆς καὶ ἔσαι τὸ ὄνομα, τῶτο Ψυχὴ τὸ ὑπιχείμηρον μὲν 

αἷθι αὐτὸ εωρουμηῤων δωάµεων' κοὶ ζω ἕξει οὐ αἱ πώσης ἑαυτῇς 
κὉ) 3ὸ τὸ ὑπυχείμμον ὠζωος ἔσαι, τάχα δὲ κοὶ παντάπασι θδδεμία }ὸ 

. ἔχειν αὐτὴν] Τ,εσεπάαπῃ, ἔχειν αὐτῆς. Τ. 

. αὐτὸ λογίζεσθαι] Ἐοτίε, αὐτὸ τὸ λογίζεσθαι. 
. χάρτη, χάρτης] θαβυ] ραπέχαπι αὈ{ολαίαπα Ιπίες ἆμας ας γοσςθ. οσους {απις εῇ. ΩΩΡ --- - ο 

ΠΠ ἴη αππιο ουπα Ποπα]ηίς έαπι αηἰπια]ῖαπα ΓΑ61ο- 
πε σατεπείαπα: {εὰ Ιίὰ αὲ απἰπιααπι ΓαξίοΏε ϱᾱ- 
τεηίίαπῃ αηῖπιις ἵΠ {αα Πρίε παίΓα, εἲ, υέ τα ἀἷ- 
απ, εΠεητία Ἠαβεας ἴ]]αά Ιγταιοπα]τετ. οορίἴαΓε, 
ηες {πε εο εΠε ΡοΏπε; υπάε Πέ μέ {επιρετ Ἱττατίο- 
πα [ίετ «ορ!:εῖ, ηες α]ῑο ΤΕΠΙΡΟΓΕ 14, α]ο «οΠίτα : 
2ηἶπηις αὐἴεπι Ἡοπιῖπίς πο ἵπ {μα Πρίε εΠεπεῖα 
Ἠαδεαιτ Π]αά Ἱγταομα]ίτετ εορίίατε; αἰϊοφιί Ποῃ 
είῖαπα ταξιοςῖπατεξιΓ: αἲ νεΓο ἵπ {μα Τρίε εβεπιία 
Ἠαῦεαῖ ροῇε Ἱτγαοπα]έετ ἑορίωτε εἰ Ροῄε τατῖο- 
εἴπατί. Ασίί αιίεπῃ {εοιπάυπα αἴταππαιε: {εοιή- 
ἆωπα Γ2ΕἴΟΠΕΠΗ, αμαπάο {ααπι 1ρίε παττατ ε[ῄεῃ-- 
Ώαπιαιε ἰπίπεεατ, αμα ε{ 1πεῃς ΙΠ ἱρίο ΠαΜΙΕΛΗς: 
{εευπάαπα αὈ{επίίαπι Γαξιοπῖς, 4μωπάο αἆ τες εχ- 
(ετῃας, τά εβ {επῃαδίες, ἀείρίείε. Ιρίεατ ἱτταίο- 
ηα]ε αἰιά εβ ἵπ Ποπιίπε, αἰιά ἵπ απίπια δις : 
Ώαπη Ἱτγαοπα]ε ἵπ Πὶς εβ Πρίε απίπιως: αἲ Ιάεπι 

εβ Ιπ Ποπιῖπε {αου]θς, Ιάεπιααε Ἱπ[εραταδί]ε εΠ α 
{αου]έαίε ταζοςἰπαηαϊ. Κεᾶς Ιρίειτ [εεῖς Ατίζο- 
{ε]ες ἆαπα οΠίπιαπι Ποπαϊπίς αρρε]]ανίε {αςι]εαίεπα, 
αωΐρρε αιοά απίπιας ποπππαιαπι ταοςίπεέας, 
ΠΟΠΠΙΠΟ( απ ΠΟΠ Ίέεπῃ. 

ΠΠ. Οωαπάο Ιρίεατ πο ταζϊοσίπαξασ απίπηας, 
αιἰά αἰτιά πῖ[ι τταίοπα]ίεετ οορί(αεὸ Απ ετρο {8- 
ου] ές ταοςϊηαηάϊ εε Ιρίαπι ταοςἰηατί {απῖ αηῖ- 
ποὶ, τά εί ἵπ απῖπιο πες ἱρίε αηῖπιας: εἴ νε]αξί 1π 
οματία, Ποη {ρία εΠατία ὃ Ἠος { ἵέα {ε παδεε, ἆἷ- 
γετία επῖε αηἰπαϊ εβεπεία αῦ αξίοπε εί αρεμάϊ {4- 
ου]εχέε: εί απίπιας Παρεδίε {αο]εέιπα ἵπ απο {ραας 
{που]ίας {ρεᾶεεατ: εί ποπιεη αηϊπιϊ Πρηϊβεαδίε 
{αρ]εέχαπι οοπ]απόταπι ουπι Εαου]τλίδις ἵπ [αῦ- 
1εξϊο {ρεξλαιῖς: εἴ αηίπιας γἱίαπι Παδεδίε πο ρετ 
{6 Ἱρίαπι {οέάπι; παπα [εουπάυπα {αο]εέεαπι αὐ]- 
ἀεπι νίῶ ατεδίε: εί {ογίαί[ο ποπ πιοάο {εομπάυπι 

ο σσ στ ποπ ποπ ο οι” ι --Ἂ-Ἂυ.- υυυ'υ-'-.... 

ιο οσλο. πο. 35 λα 

«Φιν 
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α αὐτῆς ὂν τῇ Φύσὰ΄ ὀνέργεια ζωτπκὴ, δλλὼ πώτα διύαµι. Διωάμει 
ὅω ἔσαι ζῶσα. 
δ. "Ἡ τὸ δωάµει τὸ χοθ’ ἕξιν ῥητέον, ἵνα πως μὴ ἔχει ζωλὼ, 

πως δὲ σἵχ ἔχει δύο }ὸ ζωα, ἡ μὸ ὡς ἕξις, ἡ δὲ ὡς τὸ ὀνεργεῦ' καὶ 
ἡ μὴ) ὡς ἕξις Ψυχἠ, ἡ δὲ ὧ τὸ ὀφεεγοιῶ ὁ νᾶς. Εν ὦω ἡ ὡς ἕξις ζωὴ 
ἡ Ψυχὴ, ἁπλῆ ἂν επ χωρὶς ὑποκειμλῤα τοῶτον φλύ πι τὰὺ ψυχἰὺ 

Β ὑπυλαμβάνομΏμ, ὁ τὸ ζωίὼ ἔχει σύμφυτον καὶ οὐ παρ ἄλλα λλλὰ 
παρ αὐτῆς σωμάτων }ὸ τὸ πας ἄλλη τὺ ψΨυχίὼ µετιλαγχάνευ. Εἰ 
δὲ ἰῷ τι σιώρετον ἡ ψυχὴ, ἐξ ὑπυκειμθῤε κὶ είδους συγκειµένη, σξχ ἂν 

ἔοε παρ αὐτῆς λλλὰ παρ ἆλλν τὺ ζωΐώ «δὰ }ὸ τὰ εἴδοωυς ὥασερ 

κοὶ τῷ πυθὶ τῷ }ρμ 5) «δὸ τῆς Ἱερμότητος, κοὶ οὐ «ἴδὰ τῆς ὕλης' 
ἔπειτα κἂν σὼμο. ἰῶ, τὸ ὸ ὁξ ὑποκειμύε καὶ ἐἴδους σῶμα. 

ο εέ. Δωύαμις ὅω ζωτικὴ ἡ Ψυχή δώαµις δὲ ἡ ὡς εξι. δΔιὰ 
τῶτο κο ἐλόνδέρα κο «πεὺς τὰς ὀμεργείας ἀκώλυτος Έχεσα ὸ ζω, 

μᾶλλον δὲ ὅσα ζωὴ, κυξται καθ ἑαυτίὼ ὁπότε βὔλετω. Τῆτο δὲ 
«δὶ τῆς ἔξω σωµάπων Ψυχῖς ἁποληβέου. Ἡ 19 κροτηλεῖσω σώµατι 
κοὴ τοῖς ὂκ τώτη πάλεσν, Ἀπόλλυσι τὸ ἐλόύλερον, καὶ ἐχ ὁπότε βούλετα 

κωξθ-αι ἐώταω, ὸλλὰ δεδουλωμλῤη πέπανται τῆς ὀνεργείας κοὶ εἴ τς 

” οκ 8. ἔχει ζωὺν----ἔχει] Πιερεπάππι, ἔχη ζωὴν----ἔχμ. 
Α.Λ.. τὸ ἐνεργεῖν] Ἐοτίε, τὸ ἐνεργοῦν. 

Β. 5. τῷ Φερμῷ εἶναι] Ῥοτίε, τὸ Φερμῶ εἶναι, 

νο ψπν {εἆ ρεηίταφ εί οπιπίπο γίτα σατεβίε; 
πλ] επίπα ετῖῖ 1η εἶὰς ηαέιγα αξχιο γῖτα εβεδΓῖχ, 
π]] πΙᾗ ϱλοιι]έα. Εν ο [αοι](λίο ετῖέ γίνεης. 
1Υ. Απ γετο πιά αιοά ποπιίπαπηις Γαο/αίε, 

ε[εί, οοπίΐαη5 συν ο εί {ρεοίε, γΙίαπι ποῃ α {Ε 
1ρίε {εἆ αῦ αἰιο Ἠαδετεί, πἰπαίταπῃ α {ρεςίε: ρτουεῖ 
εἴίαπι Ιρηί υε {τ «α]άμς, γεηίϊ α «αἱοίε ποη α 

Ροῦίμς ποπιπαπάυπα ῥαδίη; τε αηΐπιις γἰαπι 
σα φον Ἠαβεαί, αιοάαπιπιοάο ποπ Ἠλδεαί : 
μα επίπα {απί ντα, αἱίεγ (πα ιαπι Παδίέις, αἷ-- 

ἵετα {ΑΠΩΑΠΙ Άρεης: αμαγαπα Ί]]α, {απαιιαπα Ἠαδί- 
{15 ΠοπιΙηλία, εἰ απίπιας, Ώσεο ΓαΠΩΙΙΑΠΠ Άρεῃς 
ἀῑδία, ε[ῖ πιεῃ. ΌΏμοά { ειρο απίπιας εί γίτα 
(απαυαπα Παδίζας, Ππιρ]εκ ρτοξεξο {{ εἰ Ππε [αῦ- 
1εξῖο : {αὶο επίπα αιῖἆ απίπχαπι Ιπίε]]1ρίπαις, ααοἀ 
γ{έαπι Ἠαβεαί Ιππαίαπη, πες ααπάε {εά α {6 Ιρίο: 
«οΓροἵΙΠπα επίπι Ὠος ε{ε γῖεπι αοοΐρετε οοπιηι.- 
π]εβίαπι αἳ αἱο. Αἲ Π αηίπιας οοπιροῄέωπι αιίά 

πιαϊετία. Ῥταείετοα εἴῖαπῃ οοτρυς εΠεί; παπα αιοά 
ε {ι0]εξϊο εἴ {ρεεῖε «οπίταε, ε{ῖ «οτρις. 

Υ. Ίσαιε αηΐπιας εβ {αου]ῶς νίωρ εβεξδτῖα,. 
{αοι]έας ααίεπι [εουπάαπι Ἠρδίέαπι. Ῥτορίετεα εἴ]-- 
ατα δει οί ετ αἆ αξίοπες οπιπί ἱπιρεάίπιεπίο {ο-- 
Ἰαέαδ: παπι ααπι Ἠλθεας, Ροξίμ νετο 1ρίε {{ γῖτα, 
πιογείαί ρει {ε Ιρίε αιαπάοσυπιφµε νι]έ. θεά ος 
ἵα αοοϊριεπάωπαι ε{ε ἆε αΠίπΙΟ εχίτα «οἴριθ ἆε- 
φεµίε. Ἀαπι ααἱ «οτροΓε ε]ίαιε αβεξτιοπίδις 
εοπτἱηδέασ, Πδεγίαίεπι απαϊτᾶς, πες αμαπάοσππαιε 
γα]ε πιογετί Ππίζυτ, {εά ἵπ {εγνίειτεπι τεαξχας 
οε[αι αὓ αἁτίοπε: εξ { αιῖς εξ απίπιϊ ἱπίογίευς, 

ΥοΙ. Υ. "ν 
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ὅτι ψυχῆς ὤλεβρος ε, ὅτως ἂν εἴη. Α δὲ δοκᾶ ὀνεργεῦ κο α 
ον πανήμοπα ἂν εἴη μᾶλλον, σὔχ ὀνεργήματα: οι] οὖχ αὐτῆς πο, 

τὰ ζωε' κατ αὐτὶὼ μόῥτοι. Τὸ 9 λογίῶαι κο 2εωρᾶν μόνον 
αὐτῆς κοὶ τῇ’ ἡ Ἰωθέως ὀνέργεια' τὰ δὲ «θὰ πῶτο τᾶ ζώο πώντα, ὃ 
. μᾶλλον σὅχ ὀνέργεια- ο -, 

| : ᾽Αλλὰ πῶς, κατ’ αὐιὸ οὗ πώχει τὸ ἔθα, οἷς αὐτὴ παθη.. 
πκή παογευ ὸ κἩ) τὸ παθητικίὼ εὔλογον Ψψυχμό ὥασερ }ὶ ὑφανει Ἡ 
κ τιὼ ὑφανπχίώ. Ἡ πᾶτο μὸ αληλες πο] θδόνα| χρή: Ἀπορητέον δὲ - 
το τῆς κφλεμήῥης πα ηπχῆς, καὶ «δι τῇ άλω ὅλως πῶς Ὕψεταῃ, 
πότερο τὸ μὴ ὀνερχεῖν τιν Ψυχλὸ ΚΌ) λόγον ἢ ἄλλων. Εἴτε }ὸ τὸ μὴ 
ὀνερχαῖν λεν ὅσι πάθος ἐπαμετὸν, Φαίνεται δὲ ἅπαντι πόσα, μετα. 
πο τὸ λόγα χβήσιμα. ὄντα” δρετὰς γ9 αὐτὸ κφλθμὴν πολιιχὸρ, καὶ 

ἐπομᾶμὸμ τὸν ἔχοντα αὐτάς μετεέώθδαι ὃ σξχ ἂν ἠδιώατο μὴ ἐφορῶῆος ο 

αὐτὸ νΏ, καὶ ὀνδιδόντος αὐτοῖς αφ αὐτᾶ μέτρον ο) ὅρον' τῶτο δὲ οὐ)ὲν 
λλ’ ἢ ο... «θι αὐτά ὀνερεῖται ὃν ἅμα ὁ Ἀδψή κοὶ ορ 

» 

. οὕτως ὤν εἴη] Εοτίε, οὗτος ὧν εἴη. 

. ἐνεργεῖν ὠποσρέφει] Ῥοτίς, ἔνέργειαν ὠποσρέφει». 

.λογίθαι] λογίζεδαι. Τ. 

. εἲ κατ αὐτὸ] Ῥοτίς, εἰ καὶ αὐτώ. 

.«σότερα τὸ μη] Ἱερε, σότερα τῷ μή, 

Εἴτε γὰρ] Ίερο, Ἐπεὶ γαρ. 

ΟΦ ΣΡΡΡΝ ο ᾱὲ- Ὅ ο - . ἐνεργεῖταν]. Ῥοτίε, ἐνεργεῖ τε. 

ααἱάσπι, αιοά ἀῑκίπιιο απίπααπι ο[[ο αβοξεοηῖθις 
[αδ]εέχαπι εἰ ρα/νιπ, νεγιπα εὲ «οποεάεπάμπα 
ε{[ε: αιωκετεπάωπι αι{επι ἆε ρᾳΠϊνο απίπιο, εἲ οπι-- 
Πἶπο ἂε «ο αυοά ρα νοςβπι5, ἀποπιοᾶο Πας, 

Ῥϊς ρτοίεξτο Πε. Όυα αυίεπι αηΐπιαπι αὖ αφεπἆο 
Άνετίετε νΙάεπειτ, Ὦσε ραίΠοπες ροςΐα5 ααπι αξτίο-- 
ηες ΠΠΕ: πες ἴραις αηϊπαϊ {απε, {εὰ απΙπια]15, αἴία- 
ΠΕΠ {εοιπάωπα Πρίαπα, αἆ εὔπιαµε ρεγίπεῃίς, Ίναπα 
απϊποϊ {οἱαπι εβ ταιοςϊπατϊ εί οοπίεπιρ]ατ]: εί ἵπ 
Πἱς ροβία εβ εα αυ: Ρτορτῖς ἀῑεῖέειτ αἁῖο. Όυα 
νετο ΡΙαίετεα [απί, οπΙΠ]α {απί αηίπια]!5, εί ραί- 
Ποπες 4µαπι αξίοπες. 

ΥΠ. Ατααῖ, {π Ρε ηας ατεξχίοπες, αμα πιοἆο 
Ρα/ποπες γνοσανίπιας, {ααγίτετ αβιοϊυπειγ απίπηα]α 
Ἰήᾳιε Ῥεπε ΠΕ; ααοπποἆο ποπ Πετί πεσεῃε ε{ε, αξ 
ἱρίε απίπχας αβεζβιοπίδιις {{ {αθ]εξτις εἰ μέ Ιτα ἆῑ- 
απι ραπνις ὃ Υετμπηϊ]ε επίπι ε εωπι ραῖί {ε- 
ομπάυπι απήπλυπα αβοξομίρυς Γαρ]οέχαπι ας ρα{ῇ- 
νυπι: αιιά {εοις αἴαιε {εχετε, {εοιπάιπι απίπιαπα 
τοχίοτίη, 1ά ε[ὲ (εχεμάϊ νί ρταάϊεαπι, ΑΠ Π]]ιά 

υέταπα Ἱία { απηίπιας Πποῃ αραί {εομπάμπῃ ΓΑΕΙΟΠΕΙΗ, 
1η αἰίτοτ ὸ Ομαπάοαιἰάεπῃ «επίπη Ποπ αβετε πι]]α 
εΠ αβεξίο ἸαιάαὈί]ϊ6, οπΊπος αμίεπι αβεδξίοπες, 
αἴδις γαζῖο ππεη[αταπι αἀ]αποῖε, γ]ἀεπέισ αε]]ες 5. 
ΏΑΤη 35 νοςἍπις γἱττμίες οἶνί]ες, εξ 15 ρταάίσαπα 
Ιαμάρπηὰδ; πθ(ιο Ύετο πιεηίιτα φ αὐ]αηποί Ροῇεί 

'.βεξιοπίδις, Πῖβ εας Ἱπίρίεεγεί τατίο αἀἀετείαιε 
ς 3 {ο 1ρία πιομ[αζαπη ας πιοάυπ., ἷά εἴε, ηἴΠ ταξῖο 
ἵπ 19 αβετες: Ώρος ἰβίεας 4 παπι ἵτα Ππε, οοπ(οφμῖ- 
στ, αἲ απ] εἴ ταίίο ασαι εἰ απἰπια] ραζίαζατς εί 
εοάεπι ΓαιοείπεπιΙτ ας ραϊίαππατ. Όπυπα επίπι 
{ωρ]εέχαπι ἆμας Ἠαδεί βιου]έαίες; εί ρ]ητε {απέ 

πε ὃν νοκ μρβὸ η 
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-α τὸ ζδον, καὶ τὸ αὐτὸ καὶ λογζόμελα ἅμα ἃ πάχομὸμ' ἓν » 19η ἔχει 
δωάµειο ὃ ἦσαν πλείας ἥτε τὰ ὀνεργεν καὶ μὴ, μᾶλλον ὃ µία διώαμις 
τὸ φλὸ μὴ ὀνργεν αδωαµίας ἂν εἴη καθ ὃ καὶ αἰλογισᾶν ἐλέγετο 
τὸ ζῶον. 

ζ. ᾽Αλλὰ τά τε ὑωοέσὰ ταύτη Φαύεται πλείω τὸ ἑπόμλμα τοπ 
Γπ9] ἄλλως Ἀποδυμδαι τὸ πάΦη τοῖς ανθρώποις οἷκ. ὀὔπορον. ᾿Επισκεήίέον 
! δὲ πι, πῶς ἔφαμο]υ ὀμεργεν τε ὤμα. τὸν λόγω καὶ εἶναι τὰ πάθη αἲθὶ τὸ 
σωαμφότερο. Φαύεται }ὸ ἐχ ἅμα ζαῦτα γωόμῆμα ἄμφω µενάσης 
μν ὀργῆς ἓ Ἀ]ονοίας ἐπεισελθώτα τὸ πάδη «ξὶ τὸ σιωαμφότερον' 
γωομβῤων ὃ ἡδ παδῶν παρελθὼν αὖθις ὁ λόγος καὶ Ἀ[οκοσμήσας αὐτα. 
Τίς ὦω ἡ χφλεμδύη σαδηπχὴ Ψυχής Ἡ αὐτῃ ἥπε καὶ λογική. 

Πάδος φλό π αὐτῆς τὸ μὴ ἀπαύσως ὀνεργεῖν καὶ παθητική, ὅτι }εωεᾶν 

ο ἀεί Τε κά σιωεχῶς ἀδιώατο. Ὅταν ὦω μὴ )εωβῇ, «οεὺς τὸ σῶμα 

ἐπέσροσίαι καὶ Ἀπόσροφός ὅὸτ τᾶ νῷ δὲ σα Ἄπόσροφος οἰνοηταίνεω εἰ- 
χόπως λέγωτ᾽ ἂν, ο θὐδὲν ὑγιὲς βλέπὸν Φόδὲ κρίνευ ὀρ)ῶς, λλλὰ δοξα- 
ἕε π τε μὴ αγα)ὼ καὶ τουώαντίον, ὂκ. δὲ 3 -τοιαύτης δόξης καὶ κρίσεως 

ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ. 
΄ 

Α. 1. τὸ αὐτὸ καὶ λογιζόμεδα] Ἐοτίε, τῷ αὐτῷ καὶ λογιζόμεδα.. 
Α. τ. ἤδη ἔχει δυνάμεις δὲ] Ἐοτίς, δύο ἔχει δυνάμεις δυνάμεις δὶ----. 
Α. 5. τά τε Ισοδέσει] Ῥοτίε, τηγε ὠφονέσει----. 
Α., 5. ἄτοπ] ἄτοπα. Τ. 
Α. 6. Ἐπισκεπ]έον δέ τι] Ἐοτίε, ἐπισκεπ]έον ὃ' ἔτι. 
Β. 1. λόγον καὶ εἶναι] Ἐοτίς, λόγο», καὶ πάοχει» τὸ ζῶον, καὶ εἶναν. 

6. 2. ὠπόγροφός ἔγι” τοῦ νοῦ δὲ] Ἐοτίς, ἀπόσροφός ἔσν τοῦ νοῦ' τοῦ νοῦ δὲ----, ΤΊ.. 
6,2. δυξαζει] Ἐοτίε, δυξάζει». 

6.4. τά τε μὴ ἀγαδὰ καὶ τούναυτίον] Ἐοτίε, τώ τε μὴ ἀγαδὰ ὡς ὄντα ὠγανα, καὶ τοὐναντίον, 

Εου]ιατες ας ἀϊνετία, ασεπάϊ ας ραιϊεπᾶϊι Εαου]τας. 
Ίπιπιο Ρροξῖμς υπίσα ε[ξ {αου]ε αρεπάϊ; αιἱρρε 
ηΟΏ Άφετε αἷν Ιπιδεςί]]ταις ει Εαοι]ιαεῖς αὐ{επεία 
ΡτοβεΙ{είεατ: εξ ρτορίετ Ἀος ἱρίαπι ποη ἄσετε, 
απίπιαὶ ἀῑσεραίατ Ιπταξοπα]εει οορίῶτε, ἷὰ εί α 
ταζϊῖοηῖς αἁξίοπε ναςα{8. 

ΥΠ. δΡεά ας ροΠία εχρ]εαέίοπε, Ρ]ατα «πιεη. 
νἰἀεπέωτ αὈίατάα οοπ/{εφιῖ, εε «πτετοφυίη ἀῑβαεῖ]ε 
ε[ε αἆ οίεπάεπάιπι αἀοπιοάο Ποποϊπιδας αβεόχιις 
εἴδαεμαί ππτ. Τρίεατ απιρ]ίας Ιπαμἰτεπάαπα, ου][- 
πιοάί ἴ]]αά Πε αιιοά ἀῑχίπιας, Πππυ] εἰ ταξίοπεπι 
ΆσεΓε εί απίπια] ραίῖ, εἰ αβεξχις ἵπ απποὺις ε[ε. 
Ἠας εηἶπι απηῬο ποα Απιιὶ Πετὶ ν]άεπτως; {εἆ 

αωΠείοεπίε εί αἳ αέτίοπε νασαπίε ππεπεῖ Γαίίοπε 
ἱπρτυιπί αβεέχις, Ἰά ε[ε ρα/Ίοπες, ἵπ υέταππαιε ς. 
εί εχοἰιαεῖ Ίαπι αβεέτδι» [αρετνεπίε ταίο εοίαιε 
ἵη οτάίπεπι οορῖτ. Ομἱ5 ἰσίειτ εβ αβεξτίδις {10-- 
1εξτιφ ας ραβπγις απίπηυς  Ιάεπι αμῖ ταιοςἰηας]- 
να. Ἠυ]ας επῖπι ρᾳῇιο ααασάαπι εί, ποη πα 
Ἰητογπιίβίοηε Άρετε: εί ρα/1γ 9 ε{ῖ αυῖα {επαρει εξ 
εοπίίπιο {6 ἵπ οοηίεπιρ]αίίοπε οοπίίπετε πεαυ]ς. 
Ίαπι νετο α εοηίεπιρ]αίίοπε γαςαη8, «οΠγΥεΓΕΙΕΙΙΓ 
2ἆ «οἴρ5, ανεΓίῖζυτ α πιεηῖε: α πιεπῖε αιίέπι 

«Άνετίας, τεέχε ἀῑσαίιτ αππεηεία Ἱαδοτατε, πῖ] {απὶ 
ν]άετε, πες Όεπε ]μάίσατε, τηα]α Ρίο: Ὀοηίς, εί ςοἩ- 
ἴτα, Ἠαῦετα εἰ ορίπατί; αίαιε εκ βο Ἰμάϊοῖο ες 

8Ρ3 



«λό ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ Υ 

Ἀποτελέθωι τὸ πώθη «ἳδὶ τὸ σιώγετον, σιώ]ετόν τε ἔκ τε τῇ σώματος Α 
κ τῆς ὂν στά ζωῆς ἱὼ ὀνδίδωσν ἡ Ψυχή. ᾿Ἔνδίδωσ }ὸ ἅπασα διώα- 
µίς τνα αφ αὑτῆς πόβῥοιαν τῷ Ὁ Ἡ Ἡ. ον .. ωὔδ ὁ ώΟ ιω μῦ ..- 

ορἰπίοπο εβῖοί αΏεέχας ἵπ οοπιροβίο, οοπιροΠβίο οἱ ἱπποαϊεεέ αηΐπιας, Ὁπιπί επίπι {αου]ές αυα.- 
αυΐεπι εκ «οἴροτε εἴ, αυς: ἵη ϱο α{ξ, γἱία, αιαπι ἆαπι 1 {ο ἀεβαγία ἱππιϊεεῖε οἱ 8, 



ο σων ὡα νο 

αν λα ος ο νι ολα” 
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Λο». 1.1.Ο αιίεπι Ἠμῖς εέ πος αἀβήπιας: 
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ᾱ., 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΨΥΧΗΣ. Α. ψ. 

11. 

ΏΕ ΑΝΙΜΑ. 1ΙΠΙΒΕΟ Ἰ. 

ο ο ος δὲ τήτῳ καὶ αὐτοι παρημην' λλὰ Σωσπέλει καὶ 
Ἡρακλέωνι διηγησώᾷθα. ἸΜοσῶν ἔναγχος, αθιώτως ἔχειν ἐδόκει 

.” Ε] ο” , 2, 4 ο »/ 

Ἡ τοῖς Ἰατεοῖς ἀνενεχνεὶς δὲ μιμιρὸν ἐκ πνος οὐ βεοιίΗ καταφορῶς, ἆλλο 
μῥ θὅδν ἔτ' ἔπραξεν ἔτ πε «δοαχωνητιὼν, έλεγε δὲ τεθνάναι κα] 

πάλω ἀφέῶα, κ) μὴ τεδνήξεῶαι τοπαροίπαν ποὺ τ' ἀβῥωσίοις ὀκκείνης, 
ὸλλὰ καὶ χαχῶς ἀκηχοέναι τὰς ἀγαγόνα, αὐτόν «ποὺ τὰ κυρία οεμ- 
φλας φλ) οπὶ Νικφωδᾶν αὐτον ἥχευ ἀντ ὀκείνη κοµίζοά:. Ὁ δὲ 
Νικονδώς ἱώ σιυτοτόµος, ἄλλως ὃ τά ὂν παλαίσραις γεγονότων, κοὶ 

πολλοῖς σιωή»ης κ) Ὑνώριμο. Ο)εν οἱ νεανίσιοι «πθθσιόντες ἔσκωπ]ον 
αὐτὸν ὡς Ἀποδεδροιότα χοὶ διεφλοιρκότα τὴς ὀκέλεν πηρέᾶ, αὐτὸ 
μδύτοι δῆλος ἀῷ εὐθὺς ὑποθρωτ]όμῆμος ὁ δυαεραίνων τέλος δὲ πυρετᾶ 
«πθοσπεσύντος, «ξαίφνης ἀπένουε τβιταῖο Οὗτος ὃ ἀνεοίω, καὶ «αξί- 

ε εὖγε ποιῶν, ἡμῖν ἕθνων οιεριάσαιτος. 
ν 

Ἆ.τ. Τ.] Ἐχβαί αριά Επίεδίαπα Ῥταρ. Ἐναης. χὶ, 36, Ρ. σό2. Εάῑτ. Ψρετ. ἴτεπι πίαιε αἆ σκυτοτόµος, αριά 
Τπεοδστείαπα Ότχ. 6. ΑΠεᾶϊ. αχ. Ρ. όσ4, Β. Εάῑι. Βιτπιοπᾶ. αὈί Ἠσρο «β γατ]είαθ----σαρΏμεν, ἅμα Σω- 
σιτέλει καὶ Ἡρακλέωνι διηγωμένῳ' ὡς 2 ὠθιώτως ἔχειν ἐδόκει---. ἸΜοχ μικρὸν Ρετρεταπα τερεΒίωσ αΠίς βιαίου. 

τἱαγ]5, οείεγΙπι εοτιπ ἅπας αιἱ ρα]α[ἴγας {{6- 
{εὰ Παίεπηας Ροβεε]ῖ εἰ Ἡειαε]εοπί. Ίδπι- «αιεπΏτεηί, πια]έίίαιε νυ]ρο ΕΑπιϊ]ατί αο Ποευς. 

ε δν 

Ρετ αυυπι αστοίλης Ίλπι α πιεάϊςῖς εχίτα {[α]αεῖς 
{ρεπι Ἠαβετετατ, εκ οιαάαπι Ώλιά ρταγί ἀοτπιί(α- 
εἶοπε αἆ {ε τεβίεῃς, Πηἰλἰ] (πε, αιοά πιίπις {1η58 
ππεηεῖς εΠει, νε] {εοῖς νε] ἀῑχίε: αἲ παττανΙε ΠΠΟΓ- 
{μπα {6 ΕαἰΠε εί Ίετωπι ἵπ γἱέαπι ἀϊπι]παπη, πε(υε 
οπιπίπο πποτῖζαταπι Ἆος αμἰάεπῃ ΠπΠοΓΌο: αωίη ϱο5 
αι! Πρίαπι ε ντα αρἀιχίΠεπε, α Ώοπαῖπο τερτεπει- 
{05 εῃε, αιοά αἆ ἸΝιολπάαπι πι], ἱραίη Ίοςο Ἱ]- 
Ἠμς αἀάυχιΠεπι. Εταί 2υἴεπι Ν{ςαμάας (μίος «ο- 

1ρίτατ αἀο]ε[οεηέες αἆ ευη αερεἀεηίος ]οοίς Ποπη]- 
πεπα ας ἀῑξτεσῖϊ ρείεδαπε, αμα αυέαριΠεί εἴ παῖ(- 
{ο αὉ Ιπ{ετῖς αρραΓϊίοτες οοττυαρίΠει. Αά Πας 
Π]]ε «οπωτθατί ρα]απῃ αίημε αερτίις (ειτε: Όπάεπι 
τερεπεῖπα {ευτί «οττερέα5, Ἱπίτα {ετείαπῃ ἀῑεπι [α.- 
Ίατς οϐ8. Αί Ἠίς πο[τετ Απιγ]ας νίτα τεάάϊευς, 
εεῖαπι ηωπο {αροτείξ; τεξτο αι]άεπι 1]]ε ας πιεγῖ(ο: 
ααἱρρε α αἱ {ας Ποίρίέαπα πο[τογαπα ἹαουπάμΠπηις. 
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Δ. - 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ. Α. 

1Υ. 

ΡΕ ΑΝΙΜΑ. ΤΗΙΒΕΟ Ι. 

« ο [ 2/ 2 
ΕΙΛΩΝ ὁ παλαιὸς αχούσας τπνὸς λέγωτος, Ἰηδένα ἔχει ἐχρὸν, 

. ν ας Χ / / 2 2 3 3 

ἠρώτησε, -. Εί κὸὶ µηδέα Φίλον ἔχει νοµίζων οξ ανάγκης 
3 ο λ δμ. / κ. δν / ] δα 
έπαχολε }εῖν πι σ πυεπωγεα) ο’ Φιλίας π- απεχλεία». Β 

Α.1. Δ.] Αραά ΟεΙζαπι, Ν. Α.. 1. 9, ωῤεγ ῥος εοάεπι (ῥίοπε Ρ]μβαγοδως Εῥή]οίορδως ἐπ ᾖῶγο ασε ψυχΏς ῥΤίπΙο: 
ία [οτ1ββέ: Χείλων ὃ σαλαιὸς κ.τ.λ. 

ΗΠΙΙΟΝ Π]ε απεῖαιις αιάἶεῃ απεπιάρα  Πβίπισης, πεςσβατῖο {ε Ιηγίσεπι «οπ/{εα 1 εί ΑΗ 
ἀϊσεπῖεπι, [; πεπίπεπα ῥαάδεγε {πώπίεη, Ἱπίετ- Ίετε απαϊεϊεῖας εί Ιπ]πηϊοϊξίας. 

εορανίε επι, απ πε απαςήι φάει ἠαδεγεί: εκ- 

Ὁρ σος | Φ 

ΕΧ ΕΟΡΕΜ ΙΙΒΚΟ. 

ῬυὐτΑΡΟΗῦ5 ἵπ Ἡρτοταπῃ, 4πος περὶ ψυχῆς Ἱπ{οτῖρβί, Ῥείπιο, 
ασαπα 4ε πιοτρίς ἀηπετετεί 1π αΠίπιος ἨοπΙηάπη Ἱποιάεμᾶρας, 

ε. Ὑπρίπες,” ἀῑκιε, “ ΜΠεΙΙ ποπ]π]ς, {ετο ααοί {ππι ἵπ εα οἶν]- 
«6 {αΐε εταηί, τερεηία πε α]]α ενΙάεπεϊ σαι, νο]απίαίεπα εερίΠε 
« ορεαπάαε πΙοΓ5, αο ἀειπάε Ῥίατίρηας νιίαπο {αρεπάϊο απλο. 
ἑε 1ά αααπι αοοἰἀετεί η ἀῑεδ οτερτῖαδ, πε(αο απ]παϊ5 εαΓΙπῃ ΠΠΟΓΙ 
«ε Ρετ[ενεταπαπλ πηοζΙοῖίπα αἀβ]ρετῖ ααϊτοί, ἀεοτενίΠε ΝΠΙείος, τί 
ἔενιρῖηες, απ οοτροπρας ΠΗρεηΠς5 ἀεπιοτίαα {οτεπί, [αε] ος 

έέρπιηςς ππάα; οππῃ εοάεπα Ίαᾳπεο, αυἲ εβεπί Ρτανιπόϊτας, εΏετ- 
ἁεπεπίασ: ροβ 1 ἀθοτείαπι νΊτοίπες νο]απίατίαπα ΠΙΟΓΙΕΠΙ ΏΟΠ 
ἔεῬρείΠε, ραάοτε {οἷο ἀείετεέας {απα ΙΠΠοΠεβΙ {αΠεΓίβ.᾽΄ | 

ο,1. Ε.] Αριά Οε]]μιπι, Ν. Α. αν, 1ο. 

αν ον να. κωέκς. 



ο δίξως α]ονοξιῶα/ ο δλς 
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5. 

ΤΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ. 

γ. 

ΏΧ ΟΡΕΕΕ ΡΕ ΑΝΙΜΑ. 

πρό ΑΥΤΑ. τὸ Τίμωνος εἰπόντος, ὑπυλαδὼν ὁ Πατρραλάὸε, Ὁ ὃν 
ν. λόγος, πε, ἐχ ἧτ]ο Ἰαυρὸς ἢ παλαιὸς, εχά ὃ ὅμως Ἀπο- 

5 6ἷας. Ε; ὃ ἡ δόξα τῆς ἀφθαρώας παµπαλαώς Ών, πὼς αἳὖ πάλιν τὸ 

τὰ ουάτα δέος πάντων πεεσούτωτον ὕοι κ Φόοων εἰ μὴ νὴ Δία καὶ 
πάνᾳ, ἡμῖν τῶτο τὰς ἄλλες ἐγελύνηκεν: Οὐ 9 νεαρὸν 6ὔδὲ «οεόσφατόν 
οι τὸ κλαίεῶ ται τὸν τεθνηκότα, κ) αῦται δὴ τὸ θρίωώδι κ δύσφημα, τ 
ὀομαάπων «Ἡρμὴην τὸν ἄφλιον, κ τὸν οἰκτρόν. 

β. Αλλ ὃ, ἔφη ὁ Τέμων, λογιζόμδροι κοὶ τὸ ἄθλαρτα 
Ὅπ μὸ) ὧν τὸ µετηλλαχέναι ὶ οἵ- 

χεθαι Ἡ τενηκότα δυοεροῦς Θὐδενὸς αἱπλώς, αμείψεως δὲ ππνος ἢ 
μεταρολῆς ὔφόνοιαν ὀίδωση, ὐχ ἀδηλόν ὅοι -ᾶ δὲ αὕτη γέγνετω! τοῖς 

Α.. Ἐκ. ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΥΧΗΣ] Εκβαί αριᾶ ΦίοῬααπα ΕΙοτί]ος. Βετπῃ. οχῖσ. Ρ. 6ο3. αἀά]ίο ποπιῖπε ΤΡεΡΙβΗ - 
ἵη ΜΒ. Ρίου. 0ο, Ῥατί{. Α. αἀ{οτῖρίαπα εβ Θεμιγίω ἐκ τὸ σερὶ ψυχᾶς. Ῥ]αίατοπο νπάϊσαυϊ εἰ οὐἷαϊ αἆ 
εαίσεπι Η9ε]11 Ῥ]μέατε]μεϊ ἂε Ῥετα Νάπα, Ὑἰπάϊίξία, Τααρά. Βαϊ. 1779. 

.6. ὅμως τοσορί εκ Ρατ. Α. 
6 ». ᾽Αλλ ὅτω μὲν, ἔφη----ϕφῬειρομένοις.] Ει ρίε Ίοους οοτγαρία» εβ, εί Ρροβ επι Ρτοχίπιο ααεεᾶαπι οχοἰάστιαπῖ. 

Ἠαο νετοα Ἱῖα οοττίσετε επίαν!, ᾽Αλλ’ ὧτοι ἡμῖν, ἔφη ὁ Τίμων, λογιῤυμά νοις καὶ τα ἄφθαρτα δόξωσι το αὐτα 

διανοεῖο)αι τοῖς Φλειροµένοις. Ῥεπία οετίε Ἠϊς εβ: Φε δος φάση φιῖ πογέµος Ἰμσεπέ {ζπφιατι ΠΗ/έγος, φιοά 
{λε ὁσπίς, φιμέῥις ἴπ ία {ΥΕ [ή ρατεπέ, { τεζῖε τεπι οοπβάεγεπιµς, αρβατεδίέ ππογίαἶες τες αέφωε {πωποτία]ες 
Λτο Ἠ]ΐεπι Λαδετο εἰ οοπ/ιπάςτε. 

0.2. ἁπλῶς κ. λ.] Ἠας Ἱτα (ταπάροπεπάα {αη:, δυσχερῶς, ἐδενὸς, ἁπλῶς ὃ ὠμείγεως τωὸς κ.τ.λ. 

ο. 8. ποὺ] Μα]]επι σοῖ, φμοτ]µπη. Τατ. Α. ὅπε. 

ἳ. Ης α Τάπιοπε ἀῑξλίς, Ραϊτος]ες ν ἰφοδάρὴν 
Ῥεσππο ημίάεπα τι, 1Παμίε, Ποῦ. παῖηις 

Ρτοδαδ]ἱ εί ααπι λλκών.ὰ ε{ε αιιοά ἁαδί- 
τεευτ.. Ίαπι {4 ἱπιπιογία]ίεαεῖ ορἰπίο Ρρεινετιήϊα 
ε{ε, ααοπιοάο Πέ, μέ πιοτεῖς πιείµς απααἱβπιις 
{Πε Ιπίε οπΊΏες {ἴπιοτεςὸ ηίΠ ροξίας οὔληςς αἰίος 
πηείας Ηϊτο ποδίς ππείις ἱησεηετανί, Ἀοη επίπι 
πονυπα πες τεοεῃς εἴῖ Ίσετο πιοτέαυπῃ, εί ]ησι- 

Ῥτία τα ἵπαι[ρίςβέλαπς ηοταίπα α Ρτοίσττς, Ο 11ο. 
γα Ο ἴπ[ε[ίεετη 

Π. Ταπι Γίπιου, Ομοά { πος πιοἆο, αἰερας, 
οοπίεπιρ]ατί ΗἨδιετῖς, Ιπιπιοτία]ίία ποδῖς αρροίῖ- 
ἴωτα νιάείατ. Ἑτεηίπι παο νοςαοι]α, ααίδις Πο- 
παίπεια ἀείαπέχυσι ἄῑ[εεάεγε» Πἐςγάγε νε] οδ1/ε ἆἷ- 
οἴπιας, ηϊμΙ] Ππιρ]οίτες ρτανε, {εά πιιέβείοηεπι 
{οἶωπα ες (ταη/ωπα ΠσηϊΠολτε, πο εδ οὑίομτωπῃ, 



ν 

48ο αΙκοστ ΡΧΟΘΙΤ 

µετιλλάτ]ησν ἡ μέζωοολὴ, ὁ πότερον εἰς χξρον ἢ βέλπον ἐκ τό ἄλλων Α 
ὀνομάπων σκοπῶμλυ. ἍΑὐτὸ τοίνω τὸ τὰ Φανάτα οβῶτο, ἐχ ὑπὸ γἱῶ 
6ὐδὲ χάτω ἔοικε μιγνῦναι χωροιῶ τὸ μετηλλαλὸς, αλλ ἄνω Φερόμημον 

εἰς }εόν ὁ δὴ κ) λόγον ἐχά κοβαπξεὶ χόµπης πινὸς ἀνείσης οἷον οξάπ]ειν 
ὶ ἀνα)εῖναι τὼ Ψυχίὼ Ἀποπνέοντος τὰ σώματος, ἀναπνέεσω αὐτὸ ὢ 
ὀναψύχεσαν. Ὅραι ὃ τὸ ἀνπχείμλμον Φονάτῳ τὼ λῥεσν, ὡς τἠναντον 
δλοῖ, ῥοπίώ πνα χάπτω κ) νεῦσι οὖπὶ γώ, ὀκείνα τὸ «ἳθὶ τὶὼ τελόυτὶὼ 

πάλιν ἀναλέοτος οἳ καὶ λυέθλιον τἱὼ ἡμέραν καλῶσω, ὡς ὤφλων 
λομδῥίω καὶ πόνων μεγάλων Ἀρχίώ. ἩΜᾶλλον οἱ ἴσως ἀφ ἑτέροι τὸ 
αὐτὸ συζυγίας κοτοψόµεγα ὁ σαφέφερον. ᾿Απολύεῷαι }ὸ τὸν ποδνή- 
σχοτα, καὶ Ὁ τελώτἰωὼ Ὑπόλυσν χολῆσν ἂν δὲ έρημα! σώματος τᾶτο 

}ὸ δέµας ὀνομάζμσν, ὡς δεδεμδης ὑπ) ἀπ τῆς Ψυχῆς ὀνταῦδα «Ὁδὸ 
Φύσν. Οὐδὲν 3 ὂν ᾧ σέφυκε 5) χατέχεται βία, καὶ τὸ δεδέῶς τἰώ ο 

ἴτε βαν ωὐτίυ «δα)αγόντες, ὠνόμασαν βίον ὥασερ, οἵμοι, Ἡ ἑασέρον 
Ὅμηρος ἕσσερο. Ο)5 ανπφωνον τὰ βία ὄνομα γέγνε, τὸ ἀναπαύεῶς 

Α. 4. μιγνῦναι.] Ἠος πΙΙἩ εβ: πα]]επι απ δεμωῦναι, απῖ σημΏναι, ο/επάεγε, βρπήβεατε, 
Α.4. ὃ δ] Ίμεσε οἵ δ», φπογ/πε, πἳ {αρτα ποῖ. 
Α.. 4. καναπερὺ κάµπης---αναψύχεσαν.] Ἱιερο, κανάπερ ἔκ καμπῆς τωος ἀνείσης ἐξαίτ]ειν καὶ ἀναρεῦ---ἀναψύχεσαν. 

Τίαφτε Ταιῖπα (ε(πετῖ εοττεχῖ. ἸΤμαεῖς αᾳαῖά αάέετί Ίοσας Ἠπ]ίς ρετᾳπαπα Επιϊ]ῖς Ποεί οοτταρίαϐ, Ρ]µ- 
{ατοδὶ Οοπ/ο]αί. αἆ Όχος. Ρ. 611. Β. πὈὶ ἆε απίπια εεογροτε Εποεάεπίε, αἴξ, καδώπερ ἐκ καμπᾶς ὑγρᾶς καὶ 
μαλδακῖς ὠναχαίτισμα Ἱ. ἀναχωιτίσασα ἐξαϊτιεν «. Κοεπ. ν]άεταί αἆ (τεποτ. ἆε Ὠία]. Ρ. 67, ἀναδεῦ 
Ἆος (είπετας, 

. ὅρα δὲ τὸ αἄντ.----ανάγκης ἁπαλλατ]όμενο] Ἠαεο ἀείαπί ἵπ Α. 
«εκείνε] Βείετεπάνπι αἆ νεῦσιν εἴ ῥοπήν. Ίμουαπι απίςεα πιίπιας πηΙΏῖ ρετίρεέαπι, {ιβταφπε {επίαίαπα, ἵη 

γετβοπε εχρεἀϊν]. 
. οἳ] Ίερ. ὅδεν ουπΏ (σείπετο, νε] ᾖ. 
. ἂν δὲ ἔρημαι σώματος] νους οοτταριππιαθ. Ίπ Ῥατί. Ν. ἆπαι ἵαουπα Γαπί, ἂν δὲ ἔρημαι ΧΧΧ Χ σώ- 

µατος 3 Ἡ ἃ τῶτο γ. ὃ. ἵπ Τπήπεαν. Ἐά. απᾶ Ροβετίος,. ἱ {απιεπ γεὶ Πο {επίατε ααἷά Ποεχεί, Ίεβετεπη : 
ἑτέρῳ δ᾽ αὖ ῥήματι τὸ σῶμα τῦτο δέµας ὀνομάζωσι. 

μω ΒΡ 

» Ον 
ρω μμ πε τν ο .., υυυῖ.”ῖ-ῖ.'.Ἶ πο... 

ωι 5 

ὈΌσι αυἴεπι ἥξα πιο ε υΙία πιἰρταπεῖθας, εί 
αωοτ[απ], ες ἀείετίοτεπι πε ἵη Παέαπι 2η ππεΠοΓεπα 
οοπέίηρα:, εχ α]ῑῖ ποπιἰπίδις οοπΠάετεπιΗς. Ρτῖ- 
πιαπα Ιδίειγ γ]άεεατ Πρίαπι Φαγάτε ΠοπιἹεΏ Ποπηί- 
πεπῃ Ἑ γΥΊζα πι]σταηίεπα ποη αἆ Ίοειπ αἱϊαιεπι {αῦ 
έετγα τείεττε, ά εχίο]]ετε ὤνω εἷς εόν. Ρίο επίπα 
ΡτοῦοΡ!]ε εβ, απίππαπα νε]μεῖ « πιεΏε Άεχι τεπιΠο 
ἕαπαυαπα εχβ]Ίτε εξ [ατίαπι εχΧοιττετε, εχ[ρίταπίε 
«οτροτε ἴρίαπι τε[ρἰταηίεπι εί τεοΓεαίαπι. Τεἶπάε 
πιοτεῖ ορροΠέαπι τὴν γένεσιν, «οπίεπιρ]αίε 4ἱο- 
πιοάο εοπιτατίαπι ααἱά Ιπάϊσεί, πεππρε ΙἹπε]Ιπατίο- 
ηεπι αἩλππάσπα ἀεοτίαπα εξ νεῦσιν ἐπὶ γῆν πια ξίο- 
πει {π {εγγΑΙ Πλας ραττίς ας πιοτίε {αΠωπι 

ενοίαε: υπάε ρεπεε)ίἔωνι 1 εἴε, πα] ἀῑετα 
νοςληΐ, {βππαμαπα Ιπ]ῆμπα γεγοµένην ἄλλων, ἰά εβ, 
εο ααοά ῥγήπείρίιπι Ππί Ἰάδογήη εἰ εεγ{αγπι πη]- 
{ογρπ. Βεά ροβία5 20 αἶτετα ρατίε εί πιαπ/{εβῆήως 
Ἆος Ιάεπι ΡεγίρἰοίεπιΗς. Μοτϊεηίεπι εηῖπι {οἰνί 
ἀῑουπέ, εε πποτίεπι νοςαπί {οἱμίοηπεπα, εἰ «οερ5 
δέµας ποππηαεαΣ, ἵλῃαιαιπ αηίπια αἳ εο Ἠός ἵπ 
Ίοςο Ῥγαίει ΠαΓΙΓΑΙΗ  δεδεµένη, 1ὰ εβ ᾖραία, Πε. 
ΜΝΙΜΙΙ επίπι υδί παυτα]ίζες νετίατὶ {οἷεε, νί αι 
γιπευ]]ς 1δῖ τεεϊπετί ορας Ἠαδει, Ἠίπο εί νοςλ- 
Ρυΐο α υἱ ἀεάιξιο οἱαπι ποπαϊπαταπέ βιὸν νε]αέ 
βίαν: Ποιί ἑσπέραν Ἡοππεγις ἕσπερον νοςαε. ΌΏιαπι- 
οὕτεπι οοίτατίο γἱο]επίία» {οπία ἀε[ιπέτωπι φζε[- 

ον Ἂ ή . . 
ον» ο λᾳ- ο. κ ν Ὅμτων ας 

ας, - μον 

ο ο 
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α } Φγήσκοτα, μεγάλης κοὶ «δὰ Φύσν ἀνάγκης απαλλατ]όμημο. Οὕτω 
κἩ) εἰς τὸ ὅλον μεταθολἰιὸ καὶ καπακόσµησιν ὀλωλέναι τὼ ψυχἰὼ λέ- 
9ομῖν ὀκᾶ λυομθῥίω ὀνταῦθοι ὃ αἀγνοξ, πλὴν ὅτων ὂν τῷ τελόυτᾶν 

ἤδη ήτα, τὸ δὲ παει παίθος, οἷον οἱ τελόυταῖς μεγάλαις χφτοργία- 
ζόρᾶμοι. Διὸ ὁ τὸ ῥῄω, τὸ ῥήματι, καὶ τὸ ἔργο τῷ ἔργῳ, τῷ τελάυτῷν 
καὶ τελᾶόαι «θθσέοικε. ΠΠλάναι τὸ ορῶπι καὶ «ξιδομαὴ κοπώδεις, καὶ 

5 29 σιότης τινὸς ὕποδιοι πορείαι καὶ ατέλεσο ἔτι «σθὸὺ τὸ τέλες απ 
τὸ δειὼ πανπι, Φβίκη καὶ δρόμος ὢ ἱὼς ὢ Φαμβό Ἔκ δὲ τούτη 
Φῶς πι Φαωμάσιον απἰώτησεν, Ἡ τόποι χοαρὸὶ καὶ λειμῶνες ἐδέξαντο, 

Φωνὰς κ) οξείας ὢὁ σεµνότηᾶ, ἀκεσωαπων ἱερῶν ὶ Φαντασμάτων οἵγίων 
ἔχοντε. Ἐν οἷς ὁ παντελὴς ἤδη  µεμνημένος ἐλόνλεροο γεγονὼς, κο 
ὤφετος «ειὼν, ἐπεφανωμλύος ὀργιάζει, κοὶ σεν ὁσίοις καὶ χααροῖς 

ο ἀνδροσι, τὸν αμύητον ὀνταῦὃοι τἴό ζώντων ἀχόβαρτον ἐφορῶν ὄχλον, ὂν 
βοβοόρῳ πολλῳ κὶ ὁμίχλη πατήμΆωον ὑφ ἑαυτ καὶ σωυελαιωόμῆρον, 

Ὁ Φόεῳ δὲ ὑανάτα τοῖς χοχοῖ ἁπιήα Ὁν ἀκὲ ἀγαφῶν ἐμμβῤωτα. ᾿Επὲ 
τό γε «δὼ Φύσν } «θὺς τὸ σῶμα τῇ Ψυχῆ συμπλοκἰὼ 5) κοὶ σιύ- 
εξω, ὀκέῖεν ἂν σιωίδοις, 

.. Ὀὕτω κατὰ τὴν] Ἠίο πονῖ ]οοῖ ἱπ]έίαπι 4έ ἵπ Ττίησαν. εἰ Θείπετ. Εὰά. 
» κατακόσμησηυ] Ὀβίαιας εῖ µετακόσμησ». Εῑ ρτῖας ἵτα Ἱππργαάεπθ εἀ]άετατη. 
. πὸ δὲ] Ίιερε τότε δὲ «σάοχει. 

» τελευταῖ,] Τκεσε τελεταῖς, υἳ ν]άϊς εἴῖαπα (είτποτ. 

. φαντασµάτων] ΑΔ. Φασμάτω», φποὰ {ετε εοάεπα τεᾶϊτ. Ψἱά, Τποπι, Μ. ν. ει ΤΝ. ΡΟ. Ρ. 887. ΗΝΝΟΝ)Ν 8 ο δ 8 

εεγε νυ]ρο ἀῑουπέ, πε αἱ αἳ Ἱηρεπά δὲ ρε 
παζυταπῃ πεοε(Πίατε Πδεταίας Πε. Τί ρεγε απ]- 
πίατω ἀῑοίππυς, υὈί ππωίαια εβε αἆ ὅλε, Ἰά εΏ επί- 
νεγῇ, οτάίπεπι τεγετία; ὀλωλέναι επῖπι ἀῑσίειτ, 
{απο απ αΡίεης εἰς τὸ ὅλον: αιοά ΙΠ «Ότροτε γ- 
γεης {οτε πείαῖε, αηίεαυαπῃ πποτίαέατ. ἸΜποτιῖς αιι- 

τεπι αβεᾶυπι {αδίτε Απιὴῖς ε{ε ἱπιεαίοπΙ ἵπ πια- 
ξας α]ἱααίρας {αοσῖ. Οιοσίτσα πέ {ρα νοςαδυ]α, 
Ἱο εἴίαπι τες πετ {6 οοπΠπιί]ες {μπε τελευτῶν 
ππογή, τελεταὶ [άεγα, εξ τελεῖδαι {πη]αγί, Ῥτίπιαπι 
έΓτοΓες Πο οςςυραηέ, εί ἀ[ουτ[ας {αραηέες, ας 
γε]υέί ρε {επερτας Ιεπετα {Ηρεᾶα ει Ιπβηϊω 
Πυπε: ἀείη απίε Άπεπι ΠΒ] ποη (ετηδί]ε {αρετ- 
γεηῖε, Ἀοττος, {τεπιος, {αάος ας Βπροτ. Γαπι γετο 

πιταὈί]ῇ αωαάαπαι Ίαα οοσυγηϊέ, οί Ἰοεί ρυτί εξ 
ΑΠΠΟΕΏΑ ΡΓαΐα πο εχείρίαηί, ἵη ααίδις «πογεας εἴ 
γεπεταδ!ι]ες ἆε τερις {αογῖ πατταϊτίοπες τείοΏαΠε. 
Πο Ἡοπιο Ίαπι ρεγ[εδεις, Ιπίξίατω, [αἱ ]ατίς [αέχιις 
ει Ἰΐδετ, «ογοπαίας οὕαπιρι]λης, {ἴαετα οε]ευται : 
εί εοπνε/αία ν]τὶς Γπᾶῖς ρωτίίααε; Ρτοίαπαπα 
ἵπ ἵειτα εί ἵπιριγαπα ἔατοαπα ἱπίρίείεης, ας ἶπ 
«απο εί σα[ϊρίπε α {ε ἱρία εοποι]σαίατ, εἲ «οπι- 
Ρε]ΐεαγ:. πιογες αιἴεπι ππεία εἰ ἀπδίίαίοπε ἆά 
πιε]οτα ἀεβιπάζοτιαπι Γαία ἵπ (ειτγετίδιι πια]]ς 
Ρειπιαπαί. ἈΝαπι φιοά αηίπαπα ρΓγαΐει ΠαίπΓαπα 
εοτροτῖ ]απσί εἰ εοξτοετί ἵπ «ο, Ἠπο ἱπίς]- 
ησες, 

ΥΟΙ,. Υ. 39 
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γ. Πόε: ἔφη ὁ Πατεοχλόύ. Ὅπ ὤκ αξὶ ἡμᾶς παθῶν ὁ Α 
ὕπνος ἥθισόν ὅνι. ΠΠρῶπι μὸ ὸ αἰῶησν ἀλγηδόνος πᾶσι σθέννυσι ο 
1’ ἡδυνὸ πολλῷ τῷ οἰκείῳ κερουνυµλῥης ἔπειτα τν ἄλλων ο γινυμιῶν 
κρατεῖ, κἂν ὧσι σφοδρότιτα. ἸΚα) ὸ αθὺς ἡδοίὼ οἱ Φιλομεσώτατοι 
δυσωνααετῶσιν, ο)λιόντοο αὐτοῖς τὰ ακοεύδεν, καὶ «Ὀξίολὼς ἐρωμβέων 
«Φεδίεται χαζωδαρλανωτε. Καὶ π δε αῦτι λέγεω:; ὅτπ οὐ καὶ πἴό 
Ἀπὸ τῷ µανδανεν κοὶ αἱφλέγεῶαι κοὶ Φιλοσοφᾶν κοζλαμβάνων ὁ 
ὕπνος Ἀποκλέίει τῆς Ψυχῆς, ὥασερ Ἀπὸ ῥόύματος λείμ καὶ βα)έος ὧπο- 

Φερομλύη». Ἡδοὴ ο] ἵδε πῶσω μβῥ ἴσως ἐσίαν ἔχει καὶ Φύσυ αλγη- 
δόνος απαλλαγἰώ αὗτη δὲ καὶ πωνπίπασω. Οὐδεὸς }ὸ ἔξωλεν οἷον οὔι- 
τερπΏς ὁ κυηπκΏ «φξθσιόντος, ἡδόμεδα χοζωδαρδαίνοντες λλ) ὀπονόν 
τνα καὶ σιληρὼν ἔοικεν ὀξαίρων ὕπνος α[6εσν ἤδιον 1) αὕτη οἱ ὕν 

Μχ. ἑτέροι τῆς «εὸὺς τὸ σῶμα, τὸ Ψυχὴν σιωδεῶση.. Χωρίζεται 92) 

Β 

ὂν τῷ χαλεύδειν ἀναποέχουσα (ὃ συλλεγομλύη «οεὸς ἑωυτιὼ κ τὸ αἱα- 

τετάῶα «πεὺς τὸ σῶμα, ο δεασάρφαι ταῖς αἰῶήσεπ. Καΐτοι λέγουσ 
πνὲς, ὡς χοζεµέγνυσ μᾶλλον ὁ ὕπνος «πθὺς τὸ σῶμα, ἳ' Ψυχὴν, οὐχ 

Λ. 1, Πόδεν; ἔφη---αρὸς τὸ σῶμα τὸν ψυχὴν συνδέησης] Ἠαςο οπιπῖα ἀείαπί ἵπ Ῥατ. Ν. 
Α.. 8. κεραννυµένης] Ίμεσε κεραννυµένην. 
Α.. 4. Φιλομεσώτατοι] Βΐπε ἁπδῖο οοττϊρεπάπ{Ώ Φιλοσώματοι. Ἐε]εξία (ε[πετῖαπα {οίῖας ]οοί γετίοπε, ποβσαπα 

{αρ]εοίπηις, 
Α.. 6. ὅτι οὐ) Βεέξϊε (ε[πετας εοτεῖσῖε ὅπε, Πο επῖπι Οταοῖ Ἠαης {ΟΓΠΙάΠΙ εβετυηῖ. 
Α. 6. τῶν---ἠσοφερομένη] Ἱιεσεπάιπι νε] τῶν ἀπὸ τὸ μ.---τὸν ψυχὺν----“Ωσοφερομένην. Ἱ. ε. απηπαπε [ζομάμ α ποῖωρ- 

1ζΐδης, νε] τὰς ἀπὸ τοῦ μανδάνει ον ουν πο]αριαίες ρε ]άεέ αδ αππᾶ. 

Β. 5. δ' ἤδε] Ίμεδε δὶ δὲ. 
Ἑ. 4. ἁπαλλαγήν] Ἐπληκεπ. οογσὶσῖί απαλλακτική». 
Β. 6. ἐξαίρων] ἴμερε Εξαιρῶν. 

νο]αρέαεί παέυγα ἵπ Πβεγαεῖοπε α ἀο]οτε οοπ{{Ε1ε; 
ας γετο Ρί οφτετῖ ρεομ]ατί οπιπίΠο πποάο. 
Οσπι επίπα πΙΒ!] {οτῖ Ἱασμπάμπα εἰ ΠΊΟΥεΠΘ αΠΙ-- 
παπι [αρετνεπίας, οὐ]εξχαπιατ ἕαπιεη ἵπ {οπιηίς: 
ηεπηρε ]αβοτίοίαπι ααεπάαπι ἁμταπι εἰ {αἱραηίεπα 
(οπηνς αβεάαπα ποὺίς αἀϊπιεπάο {παν ΗΠπιις εΠ. 

ΠΠ. Ὁπάςϊ Ἱπαιῖε Ῥαϊΐτοσ]ε. Ἐκ εο αιοά 
{οππΏις αΠεᾶχαυπι ποβίτοτιπα {αγ Ηππιις εΠ. Ρτῖ- 
πηαπι επίπι ἀο]οτί {εηίαπι εχιησιίζ Ρρτορίετ νο- 
Ιαρίχίεπα ΡεΓρταίαπι ποὺίς εί [απα]ίατεπα: ἀεϊπάε 
αἶιας εωρίἀϊίαῖες Παρεταῖ, ει γεπεπιεπειβππια {α-- . 
επἶπί,. Ἐτεπίπι Ἱηπρτμεηπίε {ΟΠΙΠΟ εἴίαπι Ἡ, αιῖ 
πηαχίπηε «οτροτῖς γο]αρίαίδις ἀεάϊεα {απί, εαταπ 
ὈσΠαίοπες αγετίρηεατ, εἲ απιαπξίαπι «οπιρ]εχις 
{οροτε ἀῑπιίσωπε, βεά ααῖἆ ορας ε{ῖ (ρ]ία τεςεῃ- 

΄{ετεῖ ουπι εἰ Ι]]απι νο]αρίαίεπι αμαπι ἁΠεοιρ]ιίπα, 
εοἰ]οαιήωπα εἴ ρΙΙ]οίορλία ρατίαπῖ, {οπιΏας οςςιἰ- 
Ρος οὗ απίπια, «εὰ 4 Βανίο ααοάαπι Ἱεηί εἲ ΡΓο- 
{ωπἀο {ωράμόϊα εχε]ωάα, «είεταπι οπιπῖ {οτίε 

Ἐῆ αυἴεπι αβεᾶις Ι]]ε ποι αἰῑα «παπι ααὶ ϱΟἵΓ- 
Ροτί απίπιαπι αἀθτιπρῖε, ΒῬεραταέατ επίπα ΙΠίεΓ 
ἀογπιϊεπάιπα ΓΕΟΙΤΓΕΠ5, εἲ {ε «οἱίσεπς αἆ {ε ἱρ- 
{απι, «μπι αηίςα ρε οοτρις ἀῑβεηία εί ἵη [εηίις 
{ρατία [αίῇει. Οείεταπαι ποπ πιε Ἰαίεί αἰίφιιος 
εοπίτατίαπα αΏετετε, αιοά {οπιΏις αΙπΙαΠι «ΟΓΡΟΓΙ 
πηαρίφ Ἱπιπηίίοεαϊ Ρείρεταπη Παϊμεηίε. «οηγΙΗ- 

΄ 

. ς / σι 
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α ὀρ)ῶς λέγωτες. ᾿Αντπματιρᾶ 1» τῇ ἀναιῶησίᾳ καὶ ψυχρότητι καὶ βάρει 
καὶ ὠχρότητι τὸ σῶμα. χοτηγοροιὼ Ὁ' ψυχὴν, ἔκλελγω μλὺ ὅταν τελάυ- 
πτήση, µεπάσοισω ὃ ὅτων χαεύδῃ. Καὶ τῶτό ὕοι τὸ 7 ἡδονὴν ποιοιῶ ἀναί- 
παυλαν Ὁ ἀνάπαυσν τῆς Ψυχῆς, ὥασερ ἄχθος χατατ)εµλῥης, καὶ πάλι 
αἰναλαμβανάσης κο Ἀποδυομλῤης. Φεύγειν 9 ἔοικε χομιδῇ τὸ σῶμα 
θγήσκησα, δμαπετόύεω δὲ καταδαρ)οίνησα. Διὸ Φγήσκησι μὸ ὀνίο μΏ 

3 πόνων, κφλεύδουσ ὃ μεθ’ ἡδοῆς ἅπωτες ὅπου μὺ 9 οποῤῥήγνυται 
ι πονπίπασν ὁ δεσµός' ὅπου ὃ ὀνδίδωι ο χαλᾶταί ὶ ἠάγνεται µαλα- 

κώτερος οἷο ὀμμάπων, ἀφαιμάπων, αἰῶήσων «Ἀδαλνομλύων καὶ «φθοι- 
εμδµων «Ἡν «ει τὸ σῶμα ὃν ψΨυχ]ς ὂν πᾶσιν. | 

ὃ. Εἶπι πῶς, εἶπεν ὁ Πατροκλεὺς, οὐ δυσφοροῦμΏυ θὅδὲ ἀλγΏμηρ 
ἐγρηγορότες; Πῶς δὲ, ἔφη ὁ Τίμων, κειρομῥων μὸ αἰδονεται κεφὀ- 

ο τήτος ἡ χεφαλὴ καὶ ῥασώνης, χωμώντων δὲ βαρύτητος αἰῶησι οὐ πανυ 
παρᾶχεν; κο λυλέντες μλὸῥ ἐκ δεσμών ἤδογ), δεδεμλῥοι δὲ οὐχ ἀλγῆσ' 
καὶ φῶς οπισιωεχὴὲν «Ἰξαίφνης συµπούῳ Φόευσον αὶ κρότον ὑφ ἡδονῆς 
ἐποίησε, «οξύτερον δὲ τὸ αλαμπὲς ἐδόχε μὴ ὀνοχλᾶν μηδὲ λυπᾶν τὼ 

Ἁ.1. να μμ τὴν ψυχὸν ππυαπάσπα ν]άσεατ ἵω τῆς ψυχᾶς. ΤαππεΏ Ίοοι Ἱία ποπάαπι {απαίας 
Ἡηετίτ, ς 

Α. 8. ἀνώπαυλαν ) ἀνώπανσι] Ῥατ. Λ. ἀπόλαυσιν κὶ ἀνάπνευσιν, Ἠοο γετατη οί ο απίοα ]αῦα οοπ]δοεταί Ἐυμη- 
Κεπ. Έτο Π]ο ἄπε ἁωδίο Ηρτατία ἀπόλυσιν {οείθοτε γοἰπεταί. Οείεταπι το ἀοσμ/α(ἶνο τηα]]επι ποπιί- 
παϊναπι, 

ΑΔ. 0. ὠποδυομένης] Ίιερ. ώσοδνοµένης. δὶο επῖπα ἀῑοῖεατ [/οἱρετε οπιω. Οαπάπαπα ἱπίοτρτε αίίοτ Άαπιο Ίοομπα 
βοεερῖῖ. 

Α. 0. κομιδῆ τὸ σῶμα] δίο Ῥατ. Α. εἰ Τεΐπσαν. Ὑπἱρο, τὸ κομιδῇ σῶμα. 
ἙῬ. 2. οἷον ῥμμάτων----ὲν σᾶσω] Ἀοφιε ααῖά ἵπ Ηδτῖο εβ ρταβάΙῖ, πίᾷ ααοά Ρατ. Α. τὴν Ἠαδεί ρτο τῶν. 8εά 

γετε πιϊμί γ]άεοτ Ἱία οΟΓΓΙΡΕΤΕ, οἷον ἁμμάτων αφιεμένων, τῶν αἶσήσεων σιαραλυοµένων κ «προιεμένων τῶν περὶ τὸ 
σώμα τῆς ψυχῆς ἔντασω: /έηβῥως, φε]ωί Ππίῤης, Ἰαλαέίς, ασ τοπιέεπ[ίδς απήπιών ἱπίοπίίοπόπε 1Η ϱΟΥΡΟΥΟ. 

Ο. 1. κοµώντων] Ἐκ Ῥατ. Α. τεοερὶ Ρ{Ο γΥ]β8ίΟ κομῶν. 
0. 8. ἐπισυνεχθὸὲν] Τιερε ἐπεισενεχβέν. 

: 
᾿ 

ν 

| 
| 

Ἶ Γ 

ουπέαΓ επίπι εχ Ἱπίεπβ]εαίς, Εἱρἰάϊέαεε, ρταν]ελίς 
εἰ ραἱἱοτε, ααίδας αΏεέχαπι οοἵρςς, γε] ζε[εόχιπι 

-Αηίπιαξ 1Ώ πποτίε, γεὶ πιιζαίοπεπι ]οοί ἵπ {ΟΠΊΠΟ, 
εε[ζατατ. Έτ Ῥος εί αιοά γο]ιρίαίεπι εχεῖ(αε, 

κχθφιῖςς, {πᾳμαπι, εί οὔπι απίπια:, (αππᾳυΑΠη οΏυ5 
:ἀεροπεπεῖς οί {ο τοτεληεῖς εε ἵπ {εςε[ιπι αὐάεη- 
-φ. Μοτίεη οπίπι οπππίπο εβιφετε γἱάετιγ οΟἵ- 
Ρυ», {ορί(α γετο βιρ]είνα Πετῖ. Ομαπιοῦτεπι αἰίααί 
ομπι ἀο]οτς πιοτίαπέατ : οπππες Αμῖοπι «υπι γο]αρ- 

-ἴπίε ἀοτπιῖωπε. Π]ις επίπι νῖποι]απι οπιπίπο αὐ-- 
τωπηρίέατ, Ἠϊος γετο τεπι ή] (ρηίπι Ἰαχίμς οέ 

πιο]]ῖας Πΐ, πέροίε οου]ῖς Ἐ 3 εέ τε]ααίς αηίπια: 
{εηήδυς οἶτοα οοτρᾶς γεπα]{ῇς εἴ γε[ο]ωε15. 

ΙΥ. Ομµοπιοάο Ιδίεατ, Ῥαΐτοσ]ες αἴεδαί, Ποπ 
ΈἜρτε 2βποίπιας, πεαιε ἀο]επιας γἱρί]απίες ὃ Ομίπ 
ἔα παῖλί ἀῑς, Γάπιου ἰπαμῖε, αοπιοάο «αριέ {οη- 
(απα Ιενίέατεπι ει Γαοϊ]ίαίεπι ρετοῖρίε, οοπηαέπα 
2υΐεπι ργαν Ιεαεῖς {εηίαπα πος γεμεππεπίετ εκλίοε(ὸ 
Έε αἱ νἰποι]ῖ {ο]α(ί {απέ σαμάεληϊ, νἰπάξί νετο 
ΠΟΠ ἀἆο]ελπεξ Ἐτ ἵαπιεη ἵ]]λεαπα {αΡΙίο ἵπ ορηγ- 
γίαπα, οἶαπποζεπι αρρ]αι{αππάαε ῥρΓα ραμάϊο εχςί- 
(εί, Ρτίμ5 αμίεπα οὑ{ουπίία ποῦ ππο]είία πες τή- 

ασ 
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ὄψω. Ἐν  αἴπον ὤφειλε πώτων ἁπάντων, ὅπ τῷ αδὰ Φφύσν τὸ κἩ 
μικρὸν σιωη)ὲς καὶ σιώτροφον ἐποίει τὸ αἴθησν, ὦσε μὴ πάνυ δυαε- 
βαίνει πάαγἔσων, απαλλαγείσης ὃ κὶ µέβδάλλεσης εἰς τὼ Φύσν. Φαί- 
γεται }ὸ εὐθὺς τῷ οἰκείῳ τὸ λλλότριον, καὶ τῷ ἡδομ]ῥῳ τὸ λυποιὸ ὅτι 
παρὶῷ κο βαριώο. Οὕτω ὃ) καὶ τιὺ ψυχἰὼ τῇ «οεὺς τὸ Ονητὸ πώ» 
καὶ µέρη χονωνία, τὸ «δὰ «Φύσν καὶ λλλότειον οὐ πάνυ δοκεῖ ποιέζεν 

ο ον ο ἁ δὰς ι / οκ / λ { τρ 2 νπσὸ μικρᾶς σαυηλείας . αἰώωεῶα δὲ ῥαφώνης καὶ καφύτητθ’ μεν 
ἡδοῆς αἀφιεμὴύη αἴά 39 τὰ σώματος ὀνεργέῶν. Ἐκείαις 9 ὀνοχλέται, 
κο «ξὶ ὀκείνας ὀκπονᾶται, ο ἀπ᾿ ὀκενων αγολῆς δείται κ) ἀναπαύσεως. 
ΔΑ δὲ αὐτὴ χα αὑτὴὺ ὀνεργεῖ κ Φύαν, τὸ σιοπὲν αεί τι καὶ λοίζεῶς 

λ / ο. ὰ ο» Ξῃ 2/ / Χ δι ἄ ἃ κα µνηµονόνει καὶ εωρᾶν, «σθὺς ζωῦτα ἀπυτὸς Ὅδι κ) ἀχόρες. Καὶ 
2ὼ ὁ χόρος κόπος ὃν ἡδοναῖς ἔοικον ), τὰ μ σώματος ἡ τὼ Ψυχίὼ 
πάεχευ. Ἐπεὶ «εός τε τὰς αὐτὰς ἡδονὼς οὐ χατηγοροῦσ' συμπεπλεγ- 

όρη δὲ ὥσασερ ἔρηται τὰ σώματι, ταυτὼ τὰ Οδυοσῖ έπο)εν. Ὡς 3ὸ 

ὀκῖνος τῷ ἐρινεῷ «πεθσφὺς εἴχετο, καὶ «ειέήνοσεν οὐ πο)ὦν Φὐδὲ ἀγα- 

. ὤφειλε] Τιερε ὦ Φίλε. 

. τῷ σαρὰ φύσω] Ἑκ οοπ]εέχατα τερο{αῖ Ρτο ν]{]οίο τὸ παρὰ φύσιν. 
. Όια 1Π γεγίοπε απεοῖπῖ Γιπέ Ιπο]α{α, εα ἵπ Οτωοῖς εχοιἀϊ[ε ραίαί (είπετας,. Ἐεάχε ορίπος. 
. µέρη] Ῥατ. Α. µέρη 1) ὄργανα. 
3 μιμρᾶς ] Ἠεέχε οοτγῖσ]{ μακρᾶς (Θείπετις. 

. ῥαγώνης---ἀφιεμένη] Ῥατ. Α. ἑαγώνῃ κ) κεφότητι----ἔφιεμᾶνη. 

. ἄτρυτύς] Ῥατ. Α. ἄτρωτος: Ππβ]ς. 
ε «οεός τε---οὐ κατηγορὺσι] Οοττίφο, πρόσγε τὰς αὐτῆς ἡδονὰς σὔν ἁπαγορεύει, βῥτορτί επι εἰ [μὲ υο]υβια δις 

πΗπζμαπι ἀε[αέἰσαέιγ απίπια, ιέηέ εαπα ϱάγιπ [αΗἱείας οαβρΗ. Ἠοο πιεης ΡἱμίατοΠϊ βασιίαῖι,. Ἱίαφτε (εί- 
πετῖ νετβοΏπε εὔ/ζιέ υοἰβίαίόε ποπ ἄπι ῥγοδαπάο {αεῖ]ε σατεὈῖφ. 

. ὥσπερ εἴρηταωι] Οοπηρατα(ἰοπῖθ οαμίῖα, Ρεου]ατίας απ]ἀ Ρρο[αϊβο ν]άείατ Ῥ]μίατεμαβ. Απ το εἴρηται Ἰε- 
βεπάαπα αἲί έρμεῷ, Ἀυί ἔρωτι, ἆπιογε, θα εἶρκτη. Ὁ Ιάππαπα πιααῖπιε ]οοί {επίεπ!ῖα ροβα]ατε ν]ἀείατ; {εὰ 
ἴαπο ΡΤΟ σιμπεπλεγµένη Ἱεσεπάιπα συγκεκλεισµένη, 

ΩΡΡΩΡΡΡΕΡΣ με νι  - Όωο 

Ω . 

Ώσα νιάεσαίαγ οομ]ῖςὸ Ἄεπιρε Ηξογαπι οπηπίµπα 
υπίςσα «αυ{]α τεάάϊ ἀεδείῖ,.αιιοὰ τες ῥεσίετ παϊαΓλπα 
Ρου]αῖπι «οη/{αειµάίπε εἰ [αποϊ]ϊατιταίε {μα ἵία αὔπ- 
εἰς [επίαπι, ης ρατῖεῃς αφ μά ποπ αἀπιοάμπῃ «ρε 
{εται ; αὈϊ νετο ἀθίπάε ρτῖοτί αβεξτα Πδεταίυς εξ 
παζυτας τεβίεατας {αατῖς (πάκίππο ϱαμάεαί εἰ οδίες- 
(αέμγ.) Ὀτατίπα επῖπα, το ποῦῖς οοπηπιοάα ἔγαςημίες, 
Είανε ας πιο]είεαπι αά{αιΠε {επείππας. Θὶς εεῖαπι 
ΔΠηίπια εο οιοά ρτατετ παέυταπι εί αεπαπα εἴε, 
Ρε οοπιπαπίοπεπη αἆ πιοτίλ]ες αβςέχως εί Ρατίεδ, 
που αἀπιοάμπη ρτετηί γἱάείας ρτορίες ἱοηραπα «ΟΠ- 
{ειμάίμεπι: Ἱαςυπάαπα γετο Ιεγίίαίεπι εἰ αμείεπι 

επ γο]αρίᾳε ρεπεπεῖ{εῖς, επι Ίαπι {ο]αία εί 
οοτροτείς αξοπίοι. Αὺ Πε επίπα ἔωτδαειτ, 
εἴτσοα εας Ἰαδοταῖ, ερείαυε οτἷο εί αωίείε αὖ ἱρῃ». 
Έα νετο αωαᾶ Ρε {ε ασίί {εεαπάαπι παϊαίατη, ας 
{επιρετ αἰιφμὶά οοη/άετατε, τεραίαγε, πιεπϊπίΠε, 
εἰ εοπίαεπιρ]ατί, πι]ίαπι 1ρα Ἰαιιάίπεπι πεαιε 
{ατιετοίεπι ρατίαπε, . Ἑτεπίπι {ατίεῖας, Ιαβατιάο εἷκ-- 
σα νο]αρταίᾳ», οδοτία εβε νἰάειαις, επι απίπια 
ππιυ]. οµπΠ «ΟΓροΓε αββοίεαΓ Ἡ ελίἀεπι νο]αρίαίες 
ποΏ ία ρτοῦαπάο. Έαπι νετο εορυ]αἴα εἰ «Οἵ- 
Ροτῖ, υξ ἀῑκίπιας, ἴα]ε αι]ά εἰ ασοο]άτς, αμαίε ὉὈ]γΠῃ. 
Ίνασα, αί 1]]ε αἆ εαρτίπεωπα Πατεῦαί, εππαιε απι- 

Α 

Ῥ 

Ὃδα ο μωσννμ-- 
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α πῶν ὀκξνον, λλλὰ δεδιὼς ὑποκάμλύίω τὶιὼ γαρυσὀιν ὅτως ἔοικεν ἡ ψυχὴ 

έχεῶαι ὃ αξιπεπλέχδαι, ὃὶ εὔνιαν θόδεμίαν αυτ ὁ χάριν }λλ' 
ὀῤῥωδοῦσω τὸ «ανάτα τὶὼ ἀθηλότητα, 

. Κρύψωτες γὰρ ἔχουσι «Φεοὶ βίον ἂν γρώποισι, 

ἄν Ὑ σοφὸν Ἡσίοδον, οὐ σαρκωοῖς πο δεσμοῖς «εὺς τὸ σὼμα. τ ψυχἰὼ 
καζωτέναντες, λλ’ ἕνα δεσμὸν αὐτῇ καὶ µίαν μηυἱὼ µηγανησαμΏόοι 

5 ὁ «δίραλότες,  ἀδιλότία α ἀπιίαν Ἡν μὲ } τελώτωύ. Ἐπὲ 
τιώ 7ε πειβεῖσων ὅσα ανθρώπες «φξιμλύει τελώτήσανᾶς, χα Ἡρά- 
Ἀλειτον, 6ὐδὲν ἂν χατάφοι. 

Α. 4. περπεπλέχδαι] Ῥεαιῖτο τῷ σώµατι. 

Ρ]εξχευαίατ, ποη ἀε[άετῖο εἶας πες ἀπποτε, {εά 
ππετα [αὈ]αςεηεῖς ΟΠατγυάϊ: Πο απίπια «οΓροτί 
ἵπμαετετε νἰάετωτ, ἰάφιε απιρ]εᾶὶ ποῦ οὗ ργατίαπα 

ταις Ῥεπεγο]έπείαπα ε]ιι5, {εἆ πιογίῖς ἱποςγεϊτιάίπεπα 

αωἰδι(άαπα γ]ποι]ῖς απίπιαπι «οτροτῖ αά[τίόχαπι 
τεάἰἀετιπί, {εά υπίομπι αἱ γιπου]απι ππαπιαιε 
πιαςλίπαπα πιο Γαπε, ἱπορτίλπι ἀμρίαπιαιε 1]]ο- 

ρετεϊπιείοεη, 

Ἠαδεπί επῖπι ΙΙ γΙίαπι πιογία]ῖδιας αὈ{οοπάϊίαπα, 

με Γρίεης Ἠε[οάις οληϊε Ἰέλαιε πΠος ςαΓῃΕίς 

Ἱηβετεηίε». ΊΝαπι [7 απίια ᾖἰφι]άο εὐςΟ/εεγεί, φις 
4ε[ηδ]ος βογπίπες Ι4ΠΕΥΕΜΕ, {εςμπάυπα 
πα Ὁἱ ΥΟΙΠΕΥΕΙΗΥ  υἱία. 

ταπης Ύµε Ρο πιοτῖεπα {εουίυτα τωρα μια 

εΓαςλεαπης 



4δό ΠΙΟ ΥΤΑΡΧΟΥ 

Ζ. 

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΩΣ. 

γΗ. 

ΡΕ ΑΝΙΜΑ ΕΧ 5ΟΕΙΡΤΙ5 ΟΗΞΕΟΝΕΝΒΙΡ. 

κό ὦ ρὰς τὸ οὐφηρητὸν αἴτιο τῆς οχισήμης, ὡς ̓Αρχεσίλαθ” 
ὸ καὶ ἀνεπισημοσιώη τῆς οπισήµης αἰτία φανέ). 

β. Ὅπ ἐχ ἡ ψυχὴ πεέπει ἑαυτὼ εἰς τὼ τἴό «οθυγμάπων χαπά- 
ην κοὶ ἁπωτυ κὉ τὸς Ἀπὸ τῆς Στοᾶς. Τῶς 

Ψυχὴ, μήπω αὐτὰς ἔχυσα δεχὶω. 
ς 

σείυς ς 

Υ Ὅπ µόω τὰ Πλάτων, ῥᾷω Ἀποδομδαι τον λόγον, εἰ λήΦύω 
καὶ ἀνάμνησιν ἀναφέροντι τιὼ γνῶσιν καὶ τὶὼ ἄγνοιν. 

ὃ. Ὅπ θεα ῥ αἱ ὀικῆμαῃ, κρύήίονται δὲ ὑπὸ τἶ ἄλλων ἐπει- 
σοδίων, ὁμοίως τῇ ἀπὸ Δημαράτε πεμφρείση δέλτω. 

/ 

έ. Ὅπ κὸὶ τὸ ἔητᾶν καὶ τὸ ἀὗρίσκειν δηλοῖ τὼ ἀνάμνησν' ὅτε }ὸ 
ζητήσἁεν ἄν τις οὗ ζοὰν ἀνεννόητος, ἔτε ἀνόύροι λ]ά γε ζητήσεως' λέγε) 

39 δὑρίσιευ Ὀ ὁ χοτὰ «δίβωσν. 

Α.1. Ζ.] Ἐχβαι ἵῃ Οἰγπιριοάοτί Οοπιπιεπίατίο Μ68. ἵπ Ῥ]αϊοπῖς Ῥηαάοπεπι, Ἱπίος Οοᾶΐϊσες Μ55. ὙοβιαποἙ 
Ναπῃ, τσ. ΒΙδΠοίμεσα Πράππο-Βαἴανα». Εάῑάῑι ρατίεπι Εαυπίοῖν» Β. 6. νο]. χ. Ρ.260. Αἀάῑάϊ 
σαΐίετα : ἴίεπι αρροίαὶ Ετω]ο νετοα περ ψυχᾶς, α’σιπηση{ί πρπϊβσαπάϊ οαυΏα. Ὑπάεπέατ εῇε εκ Οοπι- 
πιεπίατίο ἵπ Ῥηεεάοπεπι, α{ πιοπαῖ αἆ Ἐτασπιεπίαπα {αρ]εξναπα οἀϊοπί Ροου]]ατὶ τί Ώε ώς Ναπι, 
ηιπά. Ρ. 199. Ἐτρο Ε{π]ο περὶ ψυχῶς εοπιρτεπεπάεπάα Εαετυηέ, 

1. 19 ααοά {αἶτί ροίεῇᾷ ποπ ε{ «αυ{α {εἰεπεα, 
αέ γο]υῖε Αιοεῄβίαις. Τί επίπι είῖαπι ἵῃ- 

{οἴεπεῖα νιάεαίωτ εΠε οαυ/α {οιεηίία». 
Π. Απηίπια ποπ {ε Τρία πια ἵη Γεταπ] «ΟΠΙ- 

ΡΓεμεπΠοπεπα εξ ΕΓΟΓΕΠΙ, Ἡέ γο]ωπέ Ρος]. Όμο- 
πιοάο επίπι απῖπια Πδῖ Τρία Πε αυῇα «ορηϊεἰοηίς, 
αὐαρπάο οορηίείοπες αἆ]ιιο οπιπίπο πιυ]]α5 Παῦεί ὃ 

ΠΠ. οί Ῥ]αοπί {αεῖ]ε εβ (Ώαταπι αμα /ξο- 
Ώ πι) ταίοηΏες τεάάετε; αιΐρρε αιϊ οεοση!ίοπεπα 
εί Ισποταπᾶαπα αἆ τεπιϊπΙοεπίίαπι εε οὐ] νίοπεπι 
τείετε. 

Ιν. Ἱπίαπε ααἰάεπι ἵπ Απίπια (αὓ ΙπΙΠο) {εἷ- 
επεία : {εὰ αὐ[οοπάμπέιγ εἰ Ἰατεπί {15 τε]ααῖς 
{ειεπεῖς αἀνεεῖεῖίς, Ππαϊ]έες αἴηιε ερἰτο]α Ι]]α 
Τ)επιαγαί1. 

ν. Τ]πά ασ τετε εἰ Ἱηγεπίτε εἴῖαπι «οπΠτπιαί 
{οπτεητίατη Ῥ]αϊοπίς ἆᾳε τεπαϊπΙ{ςεηίία. Ίεαμε ε- 
πίπι αμαβγοτίς αἰἰφμίς Ἰά ου]ας οπιπίπο πι ]απα 
Ῥαδεί ποιίοποπῃ, πεᾷμε φωτεπάο Ιπγεπεγίξ. Ῥι- 
οἶέατ νετο εείαπι Ἱπνεπίτε ἵ9 ααἱ (Πος 41 ΓΕΠΘ) 
σαι ἵπ αἰϊααῖά Ιποιά[ξ. 

Ὢὸ αἰήα ἑαωτῇ γνώ- 

νο μμ-- 
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οφ Ὅτπ πόρου ὄντος εἰ οἶόντε ζητἒν κο δὐρίσιευ, ὡς ὂν Μένωνι 
«θοθέθλητα/ ὅτε } ἃ ἴσμην, µάπιιο 9λύ ἅτε ἃ μὴ ἴσμημ, κἂν 1» 
Φξιπέσωμηρ αὐτοῖς, ἀγνοΏμΏμ, ὡς ποῖς τυχοῦσι. Οἱ μῤ οδὸ Περιπα- 
τητχοὶ τὸν διωάµει νοιῶ ἐπενόησαν ἡμεῖς δὲ ἠποροῦμΏμ, Ἅπο τὰ ὀνερ- 
γεία εἰδέναι κοὶ μὴ εἰδέα. Ἔσω φδὺ 5) τὸν ὼωάμει νοιῶ, 2λλ. ἔτ 
Ἀπορία ἡ αὐτή πῶς Φλῥ ὅτος νο” ἡ ολ ὢ δεν ἡ ἃ σὲκ οἵδυ. Οἱ 

δὲ Ἀπὸ τῆς Στοᾶς τὰς Φυσιχὸς ὀφνοίας αἰπῶντα εἰ μλὸ δὶ δωάµει, 

τὸ αὐτὸ ἐροῦμὴμ εἰ δὲ ὀνεργείᾳ, αἱὼ ή ζητοῦμρ ἃ ἴσμῆρ: εἰ δὲ Ἀπὸ 
τώτων ἄλλα ἀγνούμῆμα, πῶς ἅπερ οὐχ ἴσμημ: Οἱ δὲ Ἐπικβρειοι τὰς 
Φθολήψεις ἃς εἰ μὴν δηεθρωμβῥας Φφαὰ, εριτη ἡ ζήτησα εἰ δὲ 

ἀδιαρθρώτας, πῶς αλλό τι «δει τὰς φεθλήψεις οπιζητὸμΏμ, ὄγε φὐδὲ 

«φβειλήφαμθρ; 
ζ. Ὅπ κὸὶ ἡ αλήδέα τὸ ὄνομα διλοῖ λήθης ὀπθολίὼ Σ) τὼ οὔτι- 

σήμίω, ὅ ὅὸι ἀνάμνησπς ὅτι « οἱ µητέρῳ Ὁ Μεσὼν τὼ ἹΜνημωωσιώίω 
εἰπόντες, αὐτὸ τῶτο ὀνδήκιωτα αἱ μὸ γδὺ Μῆσαι τὸ ζητᾶν παρ- 
ἔχονται, ἡ δὲ Μνημοσιύη τὸ δὐρίσκεν. 

η. Ὅπ καὶ οἱ πολλοὶ τὸ ἀγνοῦν «λιλελῆῷ αἱ λέγοντες, τῷ ἀπ 

ΛΕΙΨΑΝΑ ΠΕΡΙ ΦΥΣΗΣ. 

Ἀνᾶ, ὠπόρου ὄντος] Εοτίε, ὤπορον ὄντως. 

ΨΙ. Ὠιβεῖ]ε οπιπίπο ε[ {αειετο απ αλαιίἁ Ιάεπι ἀῑοεπιιδ, αιιοά αάνετί[ας Ῥετίραίοείσεον: ΠΠ 
απαί εἰ Ιηγεηὶτί ροβϊε: ιξ ἵη Μεποπε αααργῖέα. 
Άεαιε επίπι ααστῖπιις δέ Ιηνεπίπιις «1, αυα: {εἶ- 
πια: ναπις ᾳιἱρρε εί Ιπιεί]]ς χε {Πε Ἰαδος: πε- 
ουε εὰ, 4 πος {οἶπιαψ: φιἱρρε αυ Ισποταδί- 
πιις εεἰαππα ἵπ ϱα Ἱποίάετίπιας, μέ αἰία 4ασαις 
(ποῦ αιεῃία). Ῥετίρατεεϊοί αιϊάεπι εχοοσίίανε- 
ταπξ λαπα ὧν Γαεμίέαίε ῥο/µνη ἐπε]]εζωμ. ἈΝον 
νετο ἀωδ]ίαίοπεπι ἀπείππας αὗ ο «ια: ἵπ αξξίοπε 
εἴ {αέζο ροῄῖα ε{ε εοσπἰεἶοπε εέ Ισηογαητία, (Ἀίαιο 
4ε Ίας ἀμρίζαπιις).. Έαο επίπι, ε[ε Ἱ]]απι πες 
Ἰηαηίέετ Πηςί ἐ1ε[εξτωηι ἡπ ]αε]έαίε ῥοβώ; ϱᾱ- 
ἀεπα πιαπεί ἀπδίξαξίο: αµοπιοάο επίπι 18ο Ιπίε]- 
Ἰεέχις εορίταί ὃ ααἱρρε οορ](αὈίε νεὶ εα αι» {6ἷε, 
γε] εα 4υσ ποη {οἶε. Αε βίοῖοί ποἰδέίας παίωγαἶες 
Ἱπάμουηῖς, οὗ Πίαπε Ἠμ]ας αμαβ]οπίς {οἰμείοπεπαι 
τερείωπί. Όσα { Ίέεπι Ιπ [αου]εαίε {απε ροµία, 

η αξτιοπε εί {άϊο” αατο απΓίπ]6 ελ ας Πο- 
γίπιις ὃ { γετο εκ ἴ]]] ποτίεῖς αἰία ἱσποῖα αμα τῖ- 
πιις; αιοπιοάο 4μΓαπιὰς εα αι ΠΟΠ πονίπιης. 
Ἐρίοιγεί αμΕἱοἰῥαξίοπες αἀίετυπε. Όμας Π ρετ[εζχας 
{ωιίααε ρατεῖδι5 αοουΓαίε ε{ ατίϊομ]αἶπι οοΠ{οΓΠ1ᾶ- 
9 ἀϊουπε; {αρεγνασαπευπα εί εα5 4µατετε: ΠΠ 
οοπίτα, ταἆες εί ἱπεβοαίαφ; ποπιοάο ρταῖει 4Π- 
Πεἱραίίοπες αἰιιά αιἰάαααπι, ααοά πεαιε αηεῖςί- 
ρανίπιας, απατίτης ὃ αἱ 

ΥΠ. Νοπιεπ ἀλήδεια, υεγίας, Ρτοάϊε [οἴεῃ- 
εαπι εῃε εχρι]Ποπεπι λήθης, οὐυίοπές, ως 6ὰ-- 
ἀεπι ε[ὲ τεπιἰπἰ{οεμέία. Ἐά α αἱ πιπαίτεπι Μυίαταπα 
{εοετυπε ἸΜπεπιοίψπεη, Ἰάεπι Πρπίβεαηςς παπα 
Μυία {απὲ αααρτεπάϊ εβεξιτίςςς, Ἀήποπποίγηε ΙΠ- 
γεπ]επά[. 

ΥΠΙ. Αοσεάϊε εἴῖαπι (είς οοη{αείιάο νι]ρί, 
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. Μαρκ ρζη λανδάνειν ο) ἡμᾶς Φαρὸ ἁπε ηκαά κα] λαθραία, Α 

«Φεάγµαπα χφλᾶμὴρ τὸ ἀγνούμόμα. 
ο 9. Ὅπ καὶ «εὺ βιοτῆς ἀναμνήσές ἱορομώται, οἵα κοὺ ἡ τῷ Μύ. 
ρωνθ”. 

/ , Ὅπ Κο) ὅσοι γαλίὼ Φοβομώται Ἱ Ἡ σαυρὸν ἢ χελώίω, ὃς τδέναι 
αὐτός καὶ ὅτι Βερίμ αδελφιδοῦς ἀθκτω «ηρῶν κοὴ λέονᾶς, ὅμως, ἀλεκ- 
πουῶνα. Φὔδὲ ἰδεν ἠδμώατο' Φαβμηκοπήλλω δὲ πνα εἰδένω, ὑπὸ μθὸ ν 
δραχόντων κοὶ ἀσπίδων μηδὲν πάλιε, μόωπω δὲ φύγεω μέχαι [2οῇς 
ΚΟ] ὀκεισεω». Θεμίσων δὲ ὁ ἰωτρὸς τὰ μὸ ἄλλα πάθη πώντι µετ- 
εχειράζετο, τὶὼ δὲ ὑδροφόθαν εἶπο ὠνόμασε µόνον, ἐπιρώτ]ετο καὶ ὅμοια 
έπααε τοῖς απ αὐτὸ χατεχομλνοις. «ὩὪν αἰίαν τ τιν μιαν ῖς 

αρπα λείας. | | 
ια. Ὅπ αἱ ν «σθοπα )ειών σφοδεότεζαε τυποῦσι τὰς μνήμας ο 

δύο ὀλυέσἀο' οἷον τὸ Πολεμάρχω, κοὶ τἴ/ ὂν Κορύθῳ ὑπὸ τῷ μεγάλῳ 
σέσμώ, ὁ τὸ ὂν Ἄμόργῳ τὸ Δημητεία ἐγάγναμμήῤο τῷ τίφω. 

(9. Ὅπ όμοια άρρυσ κο οἱ ποταμοὺς μᾶλλον ῆ νάλλω. δε- 
δοικότες, καὶ οἱ «πθὺς τὸ ὕψη ος | 

ΠΠ ΛΑΛΘΊΥΦΙΑΡάΑΘΙΥ 

----- 

Α. 0. οὓς εἰδέναι αὑτός ] Βὶο ἵπ Μ5. τεθεί ᾳπαπῃ αραιά Ἐαῦτίο. σὔκ. εἰδέναι αὐτάς. 
Β. 4. τὸν δὲ ὑδεοφ.] Ἐοτίε, τὸν δὲ ὑδροφ. 

ταὈϊάαα οληῖ οτέη, Ρετεατραθαέτ αίᾳπε εοάεπι 
αβιοἰεῦαει πιοὰο αµο 1 {οἱεηε αἱ 1]]ο 1ρίο πιοτῦο 
Ἰαροταπε. ́  Αίηιε Ποτίπι αβεξαυπη ολιήαπι ε[ε, 

σμ; ἱσηογαγε, ἀγγοεῖν νοσαέ, οὔ η ε/[ε, ἐπιλελῆδαι, 
Ὠἱςίπαας επίπι πο ᾖάΐεγε εα ασε Ιρποταπηυς: εί 
Ἰαήεπίες τες αρρε]]απις Ισπογαία». 

ΙΧ. Εεπιπήεεπεῖα αιαάααι ἵπ Πτοσς {6- 
ταπζατ, τεζαπι αηίε Ἀαπο γἱίαπι οοσηίέαζαπι: Έἰ- 
{αβποάί Εαῖξ εἴἶαπα Ἰγτοπίς τεππϊπ]{οεη{α. 

Χ. Δά ος σεηιις τε[εγεπάί εἴῖαπι {απέ 1, αϊ 
γε] {ε]επι, νε] Ἰαοετίαπι, νεὶ τεβιάϊπεπα πιεί : 
αἷος {ε 1ρίε ποῇε {αἴείατ Ῥ]αίατομις,. Βετῖῖ εχ 
{ταῖτε περος υτίο5 εί Ίεοπες νεπατῖ {οΐέως, ϱα αι 
«ππιεη ρα]πασειπι πε αἴρίοετε αιἰάεπι Ροίεγαῖ. 
Ἑλατπιαςοροίαπα Ίἴεπι ΠΡΙ ποίµπῃ πιεπιοζαῖ, ΠΟΠ 
αβιοί α ἀτασοπῖδις εἰ α/ρίάῖδας, αξ πιυίσας (αππεη, 
πηγορες ἀῑδίας, αἆ οἵαππογεπι εἰ οοπ{εετηαίίοπεπα 
μίαιο ἔαφετε. ᾿ΤΓΠεπιίίοη πιεάίου5, αι! αἷίος οπῃ- 
πες τΓγαζαῦαί πιογρος, { αιῖς ποπϊπατεί ἔλΠίπα 
πιοάο Ἠγάτορ]οδίαπη, τά ε[ε α4ὐσ. πιοίυπη οκ πιοπία 

αἷε, τεπηϊηἰ[οεπείαπα εογαπιάεπι. αβεξχαιπα ἵπ ρτίοτί 
γϊία απϊπιϊς Ἱ]]αίογαπα; αμαπα Ρτα/επΠοποπα νε] 
ΡΓαραβϊοπεπη, 1ὰ ε{ε, απεἰἰραίοπεπα αβεζτοηί5», 
νοςαηι8. 

ΧΙ. Ὑεἰεπιεπείοτες ρΓα/επΠοπες Ιπιρεπιιης 
ππεπιογία: φαπιάαπη {ογππαπα, 1 αἆ ἆπο ϱεπεΓα{ῖο- 
ηες Ἱππππαπεηίοπι. Οα]η[πιοᾶί Ε1έ ἡ]μά Εοἱεπας- 
εδί περοίαπα; εοζπιαι αμἰ, {π πιαρπο 1]]ο ἕεγτα: 
πποξα» {αετυπε Οοσἰηςμί :. ἴέεπι ἱπίοπρέωπα Γερι- 
εμγο Τ2εππειγίῖ ἵη Απποίρο. 

ΧΠ. Θιππ] 4µοαµε εβ αβεέτις οτι. ααϊ 
βανίος πιασίς 4παπἩ πηπαΓε ἐπεῃε, αἱ αἱ αἆ αἰείξι- 
ἀἶπες οοπέτΡΠΕΗΓ. 
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Α Υ. Ὅπ τὸ νεολμῆ παιδία ἀμειδῆ ὔοι κο ὤγρκον βλεπει μεχει 

τρκῶν ογεδὸν ἑδδυμάδων, ἑονώτ]ουτο, τὸν πλείω χρόνον δλλ' ὅμως ποτὲ 
χο’ ὕπνας καὶ πολλώνις γελῷ κοὶ αἱ χᾶταω. Τίνα ὅω τρόπον ἄλλον 

πῶτο συµδαψει, ἢ τῆς ψυχῖς τότε Ἀπὸ τῆς θίνης τῇ ζώµ αναφερόύσης, 

ο ες το ος απ ο ὧν κεδνε. λι ααὐμκωα Ε ΗΗ 

κοὶ κτ' τὶς ἑαυτῆς «εοπα)είας κιυεμΏῥης: 
ιδ. Ὅπ ὁ αἱ «σθὺς τάδε Ἡ πάίδε εὐφυίαι τῶτον Ἀποραίνεσι Ἰ΄ τρόπο. 

ταέν Ὅπι τὸ λέγειν οὕτω πεφυκέναι, παχύ τε κοὶ ἰδωτικὸν ο δεκᾶν 
(σθὺς πῶσων Ἀπόκρισυ, ᾿Αλλὼ οἷον τὸ «σεφυχένοι ζητητέον ὅμως ἄλλο 
9 ἆλλε, ὧς τῆς λογικῆς ψυχῖς τὸ Ἀπὸ τἴν «οεθεγνωσμλῥων τὸ παρόνζ 

| ανα γνωράζεω. 
(΄. Ὅπ ἔσωλεν οπιφέρομλυ τὸς αἵό ζητημάτων ὀπισήμας, δηλοῖ τὸ 

«φξὺς τὶιὼ εὔεεσιν σαυτευομλῥες είσω βλέπευ. 
αζ. Ὅπ ἡ εὐφροσιύη οτι τοῖς εὑρήμασι διλοῖ τὸν ἀναγνωρισμὸν τ 

ὅτ µάλισα οἰκεας ἡμῖν αληλείας ὂν τὰ µέσω χρόνῳ οἷον Ἀπολομλύης. 
αμ. Ὅπ Βίων ἠπόρει δι τὰ Ψόύδους, εἰ κο] αὐτὸ χατ᾽ ανάμνηση, 

ὧς τὸ ὀναντον 7ε, ἢ οὔ. καὶ ή ἡ ἁλογία. ᾿Ἡ ῥητέον ὡς κοὶ τῶτο γήνε') 
κ: τὸ ἐἴδωλον τῇ αἀληφθοῦς τὸ δὲ ἐἴδωλον ) πῶτο ὅπρ ὤληλες οὐχ ἂν 

πιο νοµίσἀεν, εἰ μὴ το εἰδείη τὸ ἀληλέο: 

Β. ο. ἐπιφέρομεν] Ἐαὺτ. ὀκφέροµεν. 
Ο. 1. Ὅτι ἡ εὐφρ.] Εαὺτ. Ὅτι καὶ ὦ εὐφρ. 

ΧΠΠΙ. Ἰηβαπίςς γεςεης παεῖ πες τἱἆεπέ, οέ {εΓιΠι 
Ἠαδεπε νυ]έαπι αἴαιε οὈέμέαπι, {αιε αά ἑγίαπι 
{ετε Πευάοπιαάμπα {εππιρις: Α{έαπιεη Ιπίετάωπα ρετ 
{οπιηυπα τἱάεηε εί νυ]τα ἀϊβαπάυπεατ. ὉΏμοπιοάο 
αυίεπι Ἰά Πετί ροβῖε, ΠίΠ αιοά Απίπια ωῃς (τε- 
οεῃς ἀεπιῖ[α ἵη αηϊπιαίε «ο{ρις), εχ Εαπάο εί νος- 
ος απ]πηα]ή9 επιεγρ]ε, ας ρει {μας {ρία ρτῖοσίς γίεα 
ποίίομες αίφιε ηεΙοΙραΓίοπες πιογεέι ὃ 

ΧΙΥ. Ἐοάεπι πιοὰο εχήξωητ ῃα(υτα]ες αἆ αα-- 
ἆαπι {μάϊα αττ]βείλαε {αοϊ]]{α:ες. 

ΧΥ. Ναπι Ἱία Ππιρ]είεετ ἀϊσετε ας ποὺίς {ι- 
εἴλίαίες Ιπηβίαφ ποίαµε α παίυτα ῃς {αΐϊος ες, 
οΓλῇμπα ἴαηε αιοάἁαπι εβ οὲ τάς, εί αἆ αμαπι- 
Ἠδεε τεί[ροπΠοπετη «9ηιε αοοοπιπποάατί Ροίείε,. θεά 
Έρπιεη αιατεπάωπα, αια]ε ἴ]]αά Πέ αιοά ἀῑοίπιις 
α παίπγα αἰίφιεπι αά αἰίφωίά «Αρτ ε[ε. ἨΝιπιῖ- 
τπῃ, μέ α]ία τε α]ίαπι Παῦεί {αομ]έέεπῃ, ἵ6α τα(ίο- 

πα] απίπια εαπι Ἠαδεί [που]έλέεπι, αμ εχ αηέεΣ 
εορηίεἶ5 ρΓα{εη{ία τεεορποίσαέ. 

ΧΥΙ. ἨΝο αια{Ποπαπι {οἰεπίίας Ππίτίπ[ίεοις 
αάΐεττε, Ἠίπο είίαπι αρρατεί, αμοὰ ἱπιεπάεηῖες πο 
αἆ ΙηγεπΕίοπεπι, Ιπέτοτίαπα {άεπιιΓ εί οειι]ος ασ 
ἵῃ πος ρίο «οπγετέίπιΗς. 
ΧΝΠ. Ιία οτί εκ Ἱηγεπίίοπε Πρηϊμοκε 

Αρηίέίοπεπα νετῖαεϊ ποὺῖς πιαχίπιε οορηαία εί 
γε]αεί ἁοπιεβίσα., {εά ἵπ πιεάίο 11ο {επιροτε αμα[ 
Ρεταάϊ(α. 

ΧΝΥΤΠΙ. Βίοι αᾳωβτεραί ἆε εΓΓΟΙΕ, 4η εέ 1ρίε 
εχΗτετεί ρετ τεπαποεπ(ίαπι, μέ εἶας οοπίταγιάπα, 
γετα οορηϊείο: πες πεὸ εί αιἱά εῇεί αδειταίίο 4 
ταίοηπε. ΑΠ΄ ἀῑοεπάαπι, εῖαπι ας εχίῖεγε ρε 
Ππιι]ασγαπα νετῖ: Ππι]αστί αιέεπι εαπι εΠε ποέιι- 
ταπα, υέ 1 Πεπιο Ρἵο γετο αεεῖρίαί, ΠΙΠ ααοἆαπι- 
πιοάο ποίσαί γεΓυπη. 

ΥοΙ,. Υ. 8 Ἐ 
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θν. Ὅπ Στροίτων ἠπόρει, εἰ ὕδιν ἀνάμνησι, πῶς ἄνόυ Ἀποδείξεων Α 

απ ιο ΙΑ φ  Ὁ 

ὐ γεγνόμεδα, ὁπικήμονες" πῶς δὲ δείς αὐλητὴς Ἰ κδαρισὴς γέγωεν 
ἄγνόυ µελέτη». Ἡ μάλιρα Ὦ γεγόνασι τιὲς αὐτοδίδακτοι. Ἡρόκλεπον 

ὁ Αἰγόδις γεωρφός. Φήριιος ὁ Ὁμήρου Αγάλαρχος ὁ Ὑραφώς ἔτα 
κοὶ οἱ Ψνχαὶ πολλῳ τῷ χόρω κατελόµΆμαι τῆς ωέσως, πολλῆς «σεὺς 
ανά μνησιν δέονται Ὁ' µοχλείας δὺ καὶ τό αἰῶηὴν χεήζασν. 

κ Ὅπ, ὡς ἡ Φωζμία αφ ἑνός ππνος ὀνόμωτος όλε ἀναμιμνήσκε)) Β 
βίΗ, οἷον τᾶ ᾿Αλκίοιάδου ὅτω κοὶ ἡ λογικὴ μνήμη Ἆπο τῆς πυχόσης 
ἀφορμῆς «σςοσεζβιρλσκει πλέίονα. 

κα. Όπ ἔοιχεν ἡ «σθὺς τὸ σῶμα  σιιύδεσις ροή ον ρφ όν 
ὀκείνη ὀψέ ποτε αναφερρυσν α] ψυχαὶ χκα)εσῶτα, 
κ. Ὅπ εἰ μὸρ αὶ «σεὸς τὸ σσεζῶεν. λὁ ἀναμνησν α) ο δήσός 

ἐπ᾽ ἀπειρόν εἰπν αἱ Ψυχα) οὶ τὼ «φεόσω, λείπει δὲ καὶ τὸ ὦὶ έτερον. ο 
µέρος δόπε ἔπω ἀθανατο. Ἐί δὲ Ἀπὸ χρόνε υομῥη μΏ τῆς οὔίι- 
σήµης }έωνε, πῶς Ἀποσάλλει αὐτὶιὼ ὄὐ)έως κὉ ἐσίαν: [ὅτω νν χάλλιον 
ὀπιλύσαῶς, ἦπερ ὡς ὁ Φξηησής: εἰς 9 ποικιλίαν οξηνέχθη πολλώ,] 

ΧΥ. Ὅπ σαφῶς ὁ ὁ Κέσης οὐ τὸ αυτό συμπερόσµαπος ἐπάγὰ ἄλλην 
. λ . 
οπτχέίρηση, λλὰ το ἀνήσροφο ὀννοᾶ τε καὶ τὸν Σωκράτίω ὥπομι- 

Α. 3. Ἡράκλειτος---γεωργός.] Ὠϊε]απρεπάα {απέ: τί νετ, 
Β. 5. καδεκῶτα] Εαὺῦτ. τὰ κανεγῶτα: {οτίε αλαιαπίαπη εχοἰά1ξ, 
Ῥ.ό 

0.δ 
.Ο6. ἀνάμνησι] Ἐῦτ. ἀναμνήσεων. 

ε. ὅτω γὰρ---πολλήν.] Ἠαςο αἀάτι ΟΙγπαριοάοσας, Ῥετ ἐξηγητὸν Ἱπίε]]σεης Ταπιρ]εμαπι. Ῥαδτῖς, 
ααἰς, 

ΧΙΧ. Βίταίοη ααστεραῖ, αποπιοάο, { Πε γεπηῖ- 
ηΗςεηίῖία, ποπ πε ἀεπιοπβταοπίρις {οἱεηίῖαπι 
αἀἱριςαπιατ: ααοπιοάο Ίτεπι πεπιο αιί Ερίοεη αιέ 
Πάΐεεη εχἰται (πε εχειεϊίαιιοπεὺ Απ οπιπῖπο 
α]άαπι εχ/{ί(ετε ρετ {ε Ιρᾳ ἀοδῖ, ααϊ αὐτοδίδακτοι 
ἀιοππεισ: νε]αῖ Ηετας]εις: ργρίις αρτῖοο]α: 
Επεπηῖις ἴ]]ε αριά Ἡοπιεγυπῃ, Ῥογγο εείαπι απίπηαε 
ππυ]{ο σεπεταίϊοπῖ γείεΓΠπο οΡΡΙεΠα, ππω]ία αἆ 
τεπηϊπἰ{οεητῖαπι ορ» Παρεπί αμα νεξαπα ΠΙο- 
Πείοπε: Ιρίτατ τεδιις Ιπάίρεπί {επ δας. 
χα. Ἱπιαρ]ηαίίο εχ πο ποπηίπε {οἴλπι τεπη]- 

ποτ γΊταπι, νε]αή Α]οϊσίαάϊς: Ίτα εἰῖαπα ΓαΓ1ο- 
πα] πιεπποτία εκ Ἰεγί ΙΠίεο εί οοςα/Ποπε Ρ]υΓα 
αάϊπνεπίε. 

ΧΧΙ. Απίπια ρἆ οοτρις αἀβτιξδίο εὐπῃ εοφιε 

Ἐοτίε ἆεεβ 

οοπ]απάίο Ππιϊ]ίς εί πποίρο οοπη]εἶα]Ι: παπι εἲ 
ἵη ος ΠπιοΙΡο, {εΓο ἔαηάεπι απΐπηαε αἆ (Απϊζαίεπη εἰ 
Παίυπι εππεΓριΠ{. 
ΧΧΠ. ὈΜαρµπα η (οπιροΥ Ρτορτεά(απέαΓ Ρες 

τοπαϊπἰ{οεπείατω, {εφνίεαν, ας Απίπηςς ἵπ Ἰπβηῖσιαι 
Ρτοσεἆαπέ ἵη αΠΙΕΓΙΟΓΕΙΏ ρατίεπη, ἀε[ί αιίεπι Ἠα]ς 
Ἱπβπίεαεϊ αἱέετα ρατς αυ εβ τεῖτο εί οὗ Ιπίεο: 
αἴαιε ἰάείτοο Απίπια ποπάωπι Ππέ ἱπππποτία]εδ. 
ΒἱηΏ νετο Απίπια ἴεπιροτε αποάαπι ε[ε Ἱπεερίΐ ας 
πια] παία εξ οαπι [οἰεπεῖα, 4αοπποάο εαπι {{αείπι 
απαϊεεῖε τεῖρία οἱ ε[επιῖα ία επώπ ῥοέις ᾖαπε 
ζιώ/ίοπετη [ἱυεγο ἀεεοέ φιαὖα 14 1ήήεγῤγες /εαΐν Φμί 
{η ΙάςΠάΙ υαγ{είαίεηι αἱσγε[[ιως ε/ῇ. 
ΙΟ ΣΧΠΙ. Οεὗες πιαπ!{ε[ο ε]ωίάεπι οοπςΙυβοπίς 

ποηῦ αἶίαπι ἀεπιοπβταζίοπεπα Ἱπάμεαίε, {εὰ ΓεςῖρΓο- 

σσ 
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κ. µνήσκει δεχΦἰιᾷαι διωάμΆωον τὸ «αξὺ τῇ σώματος ) τὼ Ψυχἰὼ, κοὺ 
τωώτη ου λέγει ὁ Ψυχἰὼ ἀθοαίνατόν τι 5) εἰ «οθοὐπάρχει χωβασή. 
ο κδ. Ὅπ Ἡδ ἄλλων οἴομῆῥων, πὼ ψυχἰὼ καὶ συνγίγνεῶ-αι τὰ 
σώμα καὶ συμφ)είρεῷ αμ, τῶτο μὺ ὠνασιόυάζει ὁ «Όθδτος λόγος, ἀκξῖνο 

δὲ ὁ δεύτερος. | | 
χέ. Ὅπ ἡ μαιυτικὴ ἐρώτησι, φθόσκλησς Έσω τῆς χυομλύης «ὔτι- 

Β σήμης, ἀναγχΦίως δείχνυσιν αὐτὶιὼ «πεοὐπάρχουσαν ὡς ἔργῳ δείκνυσι καὶ 
ὁ Σωκράτης ὂν τῷ Μένωνι. 

κα. Ὅπ δὰ τὸ εδ, παρεδείκνυτα πως ὑποτεμῆμος αὐτὸ σιω- 
αποδείξει. Ἐὶ }ὸ πολλὰ τὸ ἴσα, ἀφ ἑνὸς ἂν εἴη τοῖς πολλοῖς τὸ αὐτὸ 
μοι) δηλον ὅτι ὄντος, καὶ ἆηλον ὅπ ὂν Φὐδενὶ ἵ καθ ἕχασο, ὂν οἵς τὸ 

πολλὼ ἴσα «εὺ αὐτίό ἆρα πε τοῦτο ἀπ ἀπ δὸ κοὶ ἕτερι αυτ 
ο εἴρηται. Ἐίτα δευτέρον ὀμδείχκνυται Ἀποδειξμ΄ τὰ ὂν ὕλη ἴσι «ραχροι- 

νόμημα λέγων τῇ οἰκείᾳ φερήσἁ, τὰ δὲ αὐτὸ χα ἑαυτὰ αἰκροιφνεῦ) παν- 
πως δὲ ὃτ τὸ τέλεια αν μὴ τελείων πεεσούτεροι. | 

κζ’.. Ὅπ ποτὲ μὸῤ ἴσον, ποτὲ δὲ αὐτὸ ἴσα λέγει ἢ εἰ τὰς πολλὴς 

Ἀποολέπων νόας, ὧν ὂν ἑχάσω τὸ αὐτὸ ἴσν' Ἡ τὸ μὸ ὀν τὸ ν Ἅπο- 

. πρόσκλησις] Ίμεβε, «ορόκλησι.. ἸΜοα ΠΙΙΙΠΙ κυυµένης, Α,ό 
Ῥ. 3. σαρεδείκνυταί πως] Ἐαῦτ. παριδείκννται πῶς, [ὸ Πλώτων]---. Ῥοττο Ίβο, τῇ συναποδείξοι. ) 
Ῥ. 6. καὶ δηλον] Ῥοβετίᾶς Ἆος δᾷλον {οτίε ἀε]επάμπι: αιιί Ἱορεπάνπῃ, καὺ ὅλε ἔτι ἐν ἐδενὶ----. α γεγί]. 
Β.ό 
0.2 

σος 
3 ἤπερ ταῦτα] Ίωερε, εὔπερ ταῦτα. 
. ἀκραφνεν] Ἱερε, ἀκραιφνῆ εἶναι. 
. τὸ μὲν ἐν] Τμερε, τὸ μὲν ἓν----. 

εαίίοπεπα αππηαἀνετεῖε, ας βοογαίεπα πιοπεί οὔεῃ- 
ἀ4ἱ Ρροῇε Απίπιαπι απηίε οοτρυς ε[ε: αι Ἶας Γ4- 
ποπ ἀῑεῖε Απίπιαπι εΠε Ἱπιπιοτία]ε ααοάάαπι, {- 
αμ]άεπι εἲ αηίε «οἴρι5 εί αῦ «ο {εοτῇπα ΠΕ. 
ΧΧΙΥ. Ὃωιπι αἲῑ ρυτεηῖ, Απίπιαπι Ππι] 

πα{οἱ εί Ιπίετίτε «ΙΠ1 «ΟΓΡΟΓΕ; Ἆος ργίος οοπ{α(αέ 
ταζῖος Π]]ιά αἰέετα. 

ΧΧΝΥ. ΟΟΠειτὶεία Ιπίεττορατῖο, αμα ΠΕ ρίο- 
νοςαί1ο {εἰεπεία: ᾳµαπι Απίπια ραγευγίξ, πεςε[αγίο 
ο[εεπάίε Απίπιαπι απίε οοτρ {αῇΠε: ιέ τερία 
«Φοσταίςς εἴίαπι ο{ξεεπά!ς ἵπ Μεποποα. 

ΧΧΥΙ. Ιάεας ε[ε, οὐίτετ ααοάαπιπιοἆο οίξει-- 
ἀῑε, {αρροπεης6 εί Ρτο οοποεΙ!ς 45 [ΙπιεΠς ῥρετ 
«ΟΠΙΙΠΗΠεΠη ἀεπιοπ/[ζγαζίοπεπι. ϱί επίπῃ πιυ]εα {απ 
Αηυα]ία, εχ μΠο ααοάλπι Ιάεπι αεί έπη 1Π οοπι- 

Ρἱυσίδυς ααμαίρις Ιπβες πἰπιίγαπα «χ Πο φυοά 
Μαγεία Πε, εί αιιοἆ ποῦ Απηρ]ία5 {οέαπη ΙΠ[ΠΕ ἵπ α]]ο 
Πησυ]ατίαπι ο 4ΠοΓυπι ΠΙπιετο ΓαΠέ πια]ία Π]α 
ρᾳμα]ία. Έπρο πημπι ιά «αμαίε, Ρεῖας Ες 
αµαπα Ώσρο πλα]τα; Παμίάσπι Ίανο αὖ 1]]ο εχίβιπε, 
αἴαιε Ιάεο ὓ 9ο ἀϊνετί[α ἀἰομπέιτ. Ὠεϊπάε αἱίαπι 
οΏιεπάϊς ἀεπιοπ/γαίίοπεπα, αὈἱ ἀῑςείε; αηια]ία ας 
1Ώ πιαϊετία νετίεηίατ ΡεΓ {μαπι ἱρία ρτϊναίοπεπα 
αιτετῖ εἰ «οηξαιηϊπατί: ατ αηια]ία αωαξ {οἷα Ρετ {ε, 
«εχιτα πιαϊοτίαιη, ΠΠ ρυΓα Πποείααιε εΠε: ρτοτ{α8 
ψετο, αμἷα ρογξεόϊα ἱπιρετίοξείς Γιηέ απεϊαυίοτα. 

ΧΧΥΤΠ. Μοάο «φιαίε, πιοάο ἔρ[α αφιιαίία ἁὶ- 
οἷε: {νε αἆ πια]έᾳ5 ας Ρ]εταίαιε πεπίες τείρὶοιεης. 
αµαγαπι {π. πηᾳαµααιε εβ ἐρ/ήη «φιαίε: [ινε φιιοά 
Πησυ]ατῖς. ΠµΠησΓαΦ /1εΜΗ{ (πδυεμάις εί, ρ]ωγαίῖς 

882 
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δυτέον, τὸ δὲ Ὀεπληβυσμὴῥον τῇ ψυχῇ ὀνπιῦδα 3 τὸ 

τὼ ὂν αὐτῇ «σεὸς ἑαυτίὼ ἐχούραση. 

ἓν πολλὰ ο] Α 

κη. Ὅπ κατ ἐσαν εἰκὼν Όσο συμπάκει ο). οἰχείῳ μοβ όρανν. 
κο] ὀρέχται. οστό ὡς αἰτίε' ὅπαγε καὶ αἱ τεχνητω) εἰχόνες κ 
αἰφομοίωσν ὅμως ἐλλάμποται ὑπὸ εῶν. 

τ  ψυχἰὼ 

9. Πῶς οὐ διωατὸν ὀννοῆσαι μὴ αἱ Ὁ αἰῶηὴν τὸ νοητὸ ἢ 
τάς }ε πλείσος τἶν Ψυχώ» 

λ. Ὅπ ἡ μὸ ὀρέγται ἀπ αυ, ἡ δὲ ὁδή ὀπτὸς ανν. 
λα. Ὅπ τὸ ὅ ὅδι, διλοῖ μθὺ κὁὶ 

λαγμλῤῥον -- ν τῇ λυέσ «ειφυομλῥων. 
τὸ ὄντως Ὁν, δλλοῖ δὲ ) το ἀπηλ- 

αἰῷητί. ἀνάγκη χοὺ τὶς οισήμας 5) «σθὺ αν αἰδηθδ. ὧσε κοὺ τὰς 
οισαμθῥας «οὺ αν αἰῶ ανομηῥων: ὧθε καὶ ἔχφρος οικάμνθ” ααὺ 
αἰῶανομὴῥα. αὐτὸς ἑαυτῷ εὐθὺς δὲ Ἀρνήῤέντες αἰῶ ανόμεδαι «πεὺ ποῦ ο 
Ἄρνηθήδαι ἆ ἄροι ὀπκάμθλα. 

λβ. Ὅπ ἐν τῇ «Φβότη λυέσὰ ἡ σφοδροτάτη μµέζρολή Ὠν' αὑτή 
δὲ ἐκπλήωει τιὼ µνήμίω, καὶ περάτ]ήσω λήΦίω ἐμποιᾶ τότε ἄροι 6ὔχ 
ἂν ἐλακομῖν ὀπισήμίω" «φξότερον ἄρᾳ τῷ σώματος ἴποι ὃ «εοσεχῶς, 
ὡς οἶχι Ἱ΄ νεελῶν, ἢ Ἱ' ὂν Φιλοσφίας, ἢ 

η 4 ) ”. ἩὙ 

. εἰκὼν ἔσα] Ἐοτίε, εἰκὼν 9εοῦ οὖσα. 

. μη διὼ τῶν] Ἑοτίε, δια τῶν: γε], πῆ διὰ τῶν. 

ΟΒΒΝΝΝ ο 5 ο ὧὐ 

αυίεπι 4πῤηα; παπα ἵπ Απίπια ἁπαπι Πέ πια]εα, 
ρτορίετ ἴρπις αἆ {ε Πρίαπι ({[ωαίαιε ρατίςβ) ἀείεεπ- 
Ποηεπι. 

ΧΧΥΤΠΙ. Απίπια ααάπι ρετ {ααπι εΠεπείαπι Πέ 
ἵππασο (Γεἴ), ἵεα αβιοίεατ μὲ {ρα εκεπιρ]ατ, 1ά- 
απς αρρειῖς αέ ολιήαπι; αααπἀοφἱάεπι ο απη αΓίε 
{ρόϊταε Ἱπιασίπες [οειπάωπι Ἱπαπίτιαίαπι αβππιί]αεἶο- 
Ώεπι, {άπιεπ α Ὀιίς ΠΠ] ταπέιτ, 
ΧΧΙΧ. ο... Πετὶ πεαιῖε πέ Απίπια ἵη- 

τεΠ]ίραι εκ (επί δις Ιητε]ρϊρ]]ία, αιέ οετίε ρ]ί- 
τίπιας Απίπιατιπι ὃ 
ΧΧΧ. Απίπια αυὐα: αρρείῖέ (ΏεοῬ), αεί αὐ 

ᾖφδ: ασε γείο 15 σατεί, εκίτα ϱο5 ε{ε. 
ΧΧΧΙ. 14 φιθά ος Πρηίῃεαί εί γευεγα ἐπς, εί 

{4 φιιά ἠ1δεγαίμηη [ἐς γεὔις φις {ρῇ ῥεΥ δεπεγα- 

. απ αὐτῶν] Ἐοτία, ἐπ αὐτων' ΠπΙα αῑιά νῖάστα Ιαίεί : 
.. Εἰ τὸ ἔπισητα] 9. Ἆος Ίοςο αἰϊαπα {αοῖί {εξΙοπεπη. 
.. ὃ τῶν ἐκ Φιλοσοφίας] 3 ἀε]επάωπι, παίαπη εκ απίεσεἀεπῖε ». 

η ο ἐκ πθγωεσέρων ἔπ βίων. 

. ψυχὼν ἀφομοίωσι] Ἐοτία, ψυχῶς ἀφομοίωσω: γε] ὤψυχον ἄφ. 

γετίεπἆο εχρεᾶῖτε Επάμ]. 

{401 6/Η ἀεεγευεγ μή. 9ἱ έα Ύµρε {οτί Ροβαπέ, απέε 
{οη[δί]]α Πίαιε ρτίογα [απες; πεοεΠε εἴε, υέ εῖαπι 
{οιεμεῖα: Εμεγῖηέε απίε αβδίία: 5 ἵτα υί είίαπι {εἷ- 
επίες ΠΠέ ρτῖογες αάαπι {εηείεπίες, 6έ ππα{αμἰίααε 
Γρίε ρτίας {αετῖε {οιεπ5 ο απα {εΠίίεΠς. {εηῖῖ-- 
τις Ππια] ας παςί {απιυ5: ε{5ο {οιεβαπιις αηίθᾶ- 
μαπι ΠαίςεΓεΠπΙΗΓ. 
ΧΧΧΤ. ΙΠ ριίπια σεηεταξῖοπε ππαίαείο Πέ νε- 

Πεπιεπε ήπια: Ἠαο εχεις πιεπιοΓίαπῃ, εαπιαε 
(ωχραης Απίπια Ἱπέετε οδ]νίοπεπι. Π]ο Ιρίτατ 
{ΕΠΙΡΟΓΕ {οἱεπέίαπι αοοἴρετε πο ροζιήππ. Έτρο 
εαπ αοοερίπιας αηίςαη απ Παίοετεπιιζ 1 ΟΟΓ- 
Ροτε: Ίάᾳιε νε] ρτοχίπιε, αέ Πε 1π 15 αιῖ Γεεεῃς 
ΡΕΙ]οίορλία Ἱπϊείαπεατ: να] οκ ρη]οπίδις εξίαπα τ- 
πιίπιυς εαπη γ]19. 

Εἰ πὶ οπισητὸ (αθὺ πο 

κ -- μι 

ὃν. τν τπτ το ο ο ωα οω πὍρ μυ 

πλω ιβω να ω ωνψη 
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α Άγ. Ὅπ ὡς «θὸς τὸν δεύτερον λόγον ἀπιδὼν ὁ Σιμμίας σὔχ. Ἅπο- 

δεικνῦαι Φιν αὐτὸν, τὸ δὲ ολιδαμλῥευ ὂν δω" Φὐδὲ 39 ὀκᾶνος τὸ 
ὦεὸ τῆς ρέσως,. Διόπε ὁ Σωκράτης ὁπι τἶ δύο λόφων σωμα γει τὶὼ 
μίαν ὅλίω Ἀπόδειξυ. άρα 0 

Ἀδ'. Ὅπ ὁ παῖς ὂν μὴν τὰ λόγῳ «νὰ φύσιν ἀπαίδευτος ὂν δὲ τῷ 
αλόγῳ κὉ Φύσν τὸ ἑωυτὸ. ὂν δὲ τὰ σωµατι κ ἡλικίαν. 

Α. 4. ἐδὶ γὰρ ἐκεῖνος] Ὑϊάείατ αλά πιεπᾶϊ {αδεβς. Ἔοχίο Ἰεσεπάππχ, τὸ ἐπιδιαμένειν ἓν ὧδη' δὲ γὰρ ἐκεῖνον, τὸ: πρὸ 
τῆς γ' Ἱἴαφιε νετ. Ργίογ γαήΐο εί, Απίπιατα απίεα βαΙΠε: ῥοβετίο, Απίππαπι ροβεα {0Γ6. 

Α. 6. Ὅτι ὁ παῖρ--ἡλικίαν] Α εί ἵπ Εαῦτ. εχεπηρ]ο, ᾳπἱρρε αιιοά ἵπ Παρετίοτε {οϊίοπο βΠΙ{ΗΓ, 

ΧΧΧΠΠΙ. Βιπηπαῖας ἀῑχίε Βοεταίοπι ποπ  Ἱπαπι ας {οέαπι ἀειποπβταίίοπεπῃ. 
ἀεπιοπβτα[ε, ΠσπϊβεανΙε αἰέεταια ταίοπεπα, ο]5 
Ίας εταῖ [επίεηία Φπῤπας [ρεγε[ε αριά {η/εγος : 
πεφιε εηἶπι ρείοτεπι Πρπίποαγϊτ ταῖοπεπα, «υ]ής 

ΧΧΧΙΥ. Ῥιει εβ Ιπάοξτας εί τιάῖς, ἵῃ τα- 
Έοπε, ΡΓαίετ Γααπα Τρίε παταπα: ἵη ϱεπετο ΙτΓβ- 
ΕΠοπα]Ι, {εουπάµπα {ααπα Παίωταπα: Ιπ «ΟΓΡΟΓΕ, 

εταῖ αΓρυππεπέυπα, 4πήπας απίε πα ἰυί(αίει Γά[ρ. {εοιπάμπα αἰαίεπι. 
Ίχααιε Ῥοεγαίο εκ ἁμαδις Ἠ]]ΐ ταβοπῖρις οο]]1σίε 

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ 

ΧΑΙΡΩΝΒΕΒΩΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. 

κ--------------------- 

Ἐκ ΒΟΕΙΡΤΙΒ 

ΟΠ ΕΟΝΕΝΡΙ5 ΡΙΌὌἜΤΑΕΟΜΗΙ. 

α. | ὴ] αφ ἑτέρου ἕτερον ὀννοΏμμ, οὐχ ἂν εἰ μὴ «οεθέγνωσυ. Τὸ 
ο πυχέίεημα, ΠΠλατωνικόν. | | 

β. Εἰ «φοοσή)εμὴν τὸ ἐλλάπον τοῖς αἰώητοῖς. Κα αὐτὸ Πλα- 
/ τωνικόν. 

Β.τ, ΕΚ ΤΩΝ----ὅτι ἐν ΨνχΡ] Ἠαο ἵη εοἆεπι ΜΒ. Ὑοῇ. {οὰ α]ίο Ίοοο εκβαπέ {10 Ἀπο Ιπ[οτϊρέίοπε, Ἐπιχειρη- 
μάτων διαφόρων συναγωγὴ δεικνύντων ἄναμνήσεις εἶναι τας µανήσεις, ἔκ τῶν τῇ Χαιρωνέως Πλυτάρχ»ο. Οοπίϊπεπε 
{ετο ατβιπιεπία Γαροτίοτυπα {οξξίοπαπι,. ΊΜωπηετο μβ’ οοπίπιο Γα]ήοῖέας κφ, Ὅτι Πλωτῆος ὠόθη ἃτο. 
Ὅπαε αρρατεί Ῥ]αίατεμεα ἵπ {εθίοπα νβ. ἀεβποτς, 

1. ΑΝ εκ αἰίο αἰῑιά οορποίζαπηιις ὃ ΊΝοη υμέίαιε 
ηΙ{ ἰὰ ποΡίς αηίρα οορπίζωπα ας. «Ώειρη- 

γαρ ο) ΒΙαοπίςᾳ. ν 

Π. Απ (επβδί]θις 1 αιοά 1ς ἀἆθείξ, αά]μπρα- 
πιυςὸ Εέ ῥαε Ραέοπίοα ε/ῇ. | 



»” 

494. ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 

ἡ μνήμη Α Υ.. Εἰ παῖδες θύμα ένεροι ὧν ἐγγίας «φςθοιοτῖς, ὂν ᾧ 
ἐσωζετο. ᾿Ἐπιπολαϊος ὁ λόγο. 

ὃ. Εἰ ἄλλοι «πθὸς ὤλλο μάνημα, ΘἈπηῤιώτεροι 

έ. Εἰ πολλοί αὐτοδίδαχτοι ὅλων τεχνῶν. κά 
σ. Εὶ πολλὰ παιδία πγνώτ]οντα γελᾷ, ὕπαρ δὲ ἄπω' πολλὰ δὲ 

καὶ ὕπαρ ἐφ)έγξατο, ὤλλως ἔπω Φ)εγγόμημα. 

ἕ. Εἰ Ένοι καὶ ανό]μδοι ὄντες ὅμως Φοδομῦται Φαῦλα ἅτ]α, οἵον 
γαλἰῶ ἢ ἀλεχτενόα, ἀπ θὐδεμιᾶς Φανερδῖς αἰτίαρ. 

η. Εἰ µή ὅοι ἄλλως ὐρίσιεν. Οὔτε }ὸ ἃ ἴσμᾶρ ζητήσέεν ἄν τις’ 
ἥτε ἃ μηδαμῶς ἴσμλυ «φξότερον, ἀλλ σι ἂν εὕροιμὴν ἃ μὴ ἴσμορ. 

9. Εἰ ἡ ἀλήθεα κν 

Λογικὴ ὀληχέίρησο. 
. Εἰ ἡ 

ζητήσεων αἰτία. 

αφαίρεσαν τῆς λήθης ἔντόυξις τὰ ὄντος ὅδη. 

ἡ µήτηρ σ Μεσὼν άρημαήμων, ὡς ἡ «ιρημην μνήμη Ἑ 

α.. Εἰ ἅπὲ ἀδιύατον γωώσκευ, μηδὲ ἐτομϊμ. ᾽Αλλὼ τὸ οχι- 
χείρηµα, πάλιν Ἀπὸ τ Φἱρέσνως. 

(. Εἰ τᾶ ὄντος ἡ εὗρεσς πάντως, ὅτι αφ] πεωρημαάτων' συ ὂν- 

των ἡ ἆλον ὅπ ὂν Ψυχῇ. 

ΠΙ. Απ ριετὶ Εαοϊ]ας ἀλσοαηε, τε Ρρτορίογες 
Ρτίοτί τα. ὃ {ευ γαζΐο. 

ΙΤ’. Απ αἲΠ αῖς αἆ ρετεῖριεηάας τον 
Ρ]ας 2 παίητα Παῦεαηε {λοἰ]καςἰς ἓ 

Υ.. Απ πια] πε πιαριετί ἱηβαβοπε έοίαφ 
αγίες ἀῑάιορτίηί ὃ 

ΥΠ. Απ πια] ἱμίαηίες ἀογπιεαηίες γιάεαηί, 
ποῦ ἴίεπι γἱρί]αηίες: πηυ]εῖ επῖαπι νΙσ]αηίες Υο- 
οεπι εἀϊἀετίπε, αἱ αἶας ποπάωπι γοσεπι εἀ(άΙ[- 
{επι ὃ 

ΥΠ. Απ ααϊάαπα αμαπιγί5 αΠίπιο Γοτίες, {ΑΠΠΕΠ 

επίπι αιαγῖπχις εα αια: {οἶπιας: πεφιε ϱα μα 
2ηίεα ΟΠΙΠΙΠΟ Ποπ πονίπια5: πεαιε αἆεο Ιηγεπίτε 
Ροβαπιας αι πο {οἶπηιιδ. 

1Χ. Αη νεΓίτας, ργίναξῖοηε να, πε αᾱ- 
εριίο επείς ὃ Γ.ορίεα Πεπιοπ/ήῇγαί{ο. 

Αη πατε ἹΜιίαταπι {Πε ἸΜπεπιοίγπε ῇ 
Ρτουεί γιάῖς εί Ιπολοαία ππεπποΓία, οαωί]α ας αυα- 
τεμά[. 

ΧΙ. Απ εὰ αια.εορποίαί πεφιειηέ, πε 4ΡΓ2- 
πια αιἰάεπι  Εἶκκε αίίά οὔ 4ε/ΠΟΠ//γαέ{ον 1ΐεπη αὖ 
{πυεΠίεπάο ἀμέία. 

μες ρα... 

Ν 

αν. 

ο ο πλ αι ο οφ τε 

επιελπί γ]ῖα αασάαπι αηἰπια]ία, γε]υά {ε]επῃ 2 ΧΙ. Απ Ἱπνεπείο Πε εἶας αιοά είεὲ ἵπιπιο εβε 
ρα[ΐαπι ρα]]ηασευπαι: πμ] απἰάεπι εορηϊτα ἆε κἴίαπι ργασερίοτυπα: αμα υδίπαπα ππε ὃ πἰπίταπα 
αμα». ἵπ Απίπια. 
ΤΠ. Απ αἶτει Ἰηνεπὶτί πῖ] ρο(ιεῖ Ίεφιε 

4 

νι νο σο. 
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νὰ 

Εκ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ. 

ΥΠΙ. 

ΕΧ ΒΤΕΚΟΜΑΤΕΟΕΚύΜ ΟΡΕΕΕ. 

α. ΑΛΗΤΑ ορῶτο πάντων φαῶν δσχὶὼ πχ ὅλων ὑπυσήσαῶς 

τὸ ὕδωρ; οξ απ 3» 5) τὸ πάντα κοὶ εἰς αὐτὸ χωρὲν. 
ϱ’. ΜΕεΦ᾽ ὃν ᾿Αναξίμανδοον Θάλητος ἑταῖρον όμλρον, τὸ άπειρον 

Φάναι τὸ πᾶσων αἰτίαν ἔχευ τῆς τὰ παντὸς μέπώς τε καὶ Φδορῶς 

ὦξ οὗ δί Φα τώς τε ἑρανὼς Ἀποκεκρίῶα], καὶ Χά9ολΕ τὸς ἅπαντας 
ἀπείρους ὄνᾶ, χόσµης ἀπεφήνατο δὲ τὼ Φδορὼ γνεῶαμ καὶ πολὺ 
«ξότερον τὼ εαν, ὁξ ὠπείρου αἰῶνος ἀνακυκλημλύων πάντων αὐτῄν᾽ 
ὑπάρχεω δὲ Φησι τὰ μλὸ αήμαπι τὼ γἱῷ κωλιδοοειδῃ, ἔχειν δὲ τοσ- 
οὗτον [βάΦυς ὅσον ἂν εἴη τβήτον «οεὸς τὸ πλάτος «Φησὶ 3 τὸ ὂκ τὸ ἀῑδιη 

Φόνίμον }ερμἩ τε κοὶ ψΨυχρῶ, κ εαν τᾶδε τῷ χόσωη Ἀποκρι» Ίνα, 
κοή τινα ἐκ τότα Φλονὸς σφαῖρον «ειφῆναι τὰ «δι τὼ γἱῶ αέρι, ὡς 
τῷ δένόρω «φλοίον, ἤστινος Ἀποῤῥαγείσης καὶ εἰς τνας Ἀποχλειείσης κύ- 
λες, ὑποσίεδαι τὸν ἥλιον, καὶ τὶὼ σελίώίω, καὶ τὸς ἀξέρως ἔπ Φισν, 

Ά.1. Η.] Ἐκβαί αριά Επίεδίαπη Ῥταρ. Ἐναπς. Ἱ, δ. Ρ. 22. 
ς. 8. σιεριφηναι] Ῥοτίς, σεριφῦναι, 

1, η Ῥλιξ ΕΜ {εταπε ρτίπιαπα [απο αι  ππυπάϊ αὖ ἹπβηΙίο νο τενο]γετεηίατ. Τειταπι 
Παεμετεί, Ἐετιπι ρεϊποϊρίαπι εΠε αφ υαίῃ, 

αυοά εκ εα εί ρτοάΙΠεηε οπιπῖα, εί ἵω εαπιάεπι 
οπιηπία γεάιτεηῖ. 

Π. Ἠυπςο {εουέας Απαχκϊπιαπάςγ εἷας {απιϊ]ατίς 
ἀῑχίε, Ιηβηϊέαπι «οΠίΙΠεΓΕ ΟΠΊΠεΠΙ «ραπ ιπί- 
νετῄ ε]ωίαιε οτεας εξ Ιπίεγίεας: εχ απο πἰπηίγιπα 
εί οα]είτες οἵδες εί οπιπίπο ππιπάος οπηπες οοί- 
ουε ΙηΠηΠίτος, {εοτεῖος εχ{ΗῖΠε: Ιπτεγίεαπι Πεγῖ, 
εἴ πιμ]ίο αηπίε Ἠωπς σεπεΓαίίοΏεπα, Ύυπι ΟΠΕ 

ῄσιυτα ογ]Ιπάτί εἴε, αἰεϊειάϊ]πε εα αααξ Παῦεαί ]αεῖ--- 
εµάϊηῖς Γεγέίαπα ρατίεπι. Ἡ ἵπι 2ο ΠαΓΙΓαΠη ἳ οπι- 
πὶ «νο. ολ]Ιάϊ ΠΙρίάίαιε ρεπίτίοεπα, {αυ Ἠα]ας 
πιυπάϊ οτίµπα {εογείαπι {αΗ[ε, εκ «ὐα αιεπιάαπι 
βαππ] ρ]οῦιπα οἰτοιπιαίαπα ε[ε αξτῖ ποίῖγαιπι 
εεγΓαπα απιὈῖεηςῖ, «λπιααπα αγδοτί «ογίῖσεπα: τιρ- 
το βαπιπια σἱοῦο εί ἵπ εἶτοι]ο5 αιοίάαπι Ιπο]αίο, 
εχίήεΠε {ο]επι, ἵαπαπα εε {ε]]α. Ἡοπιίπεπι αὉ 
ΙΠίξίο οκ ἀϊγεα σοπετῖς απἰπια[θιας ΡγοςΓεαζώπῃ ; 
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ὅτ χατ᾿ Ἀρλὸς ὁξ λλοειδῶν ζώων ὁ ἄνθρωπος ἐγωνήδη, ὂκ τὸ πὸ μὴ 
ἄλλα ζῶα δὲ ἑωυτή ταχὸ νέμεῶαι, µόνον δὲ τὸν ἄνθρωπον πολυχρονία 
δεθ-αι τθἰωήσεως δὸ κοὶ χατ᾽ δελὰς σὐχ. ἂν ποτε τοῶτον ὄντι Ἀ]ο- 
σωθίώῴα. Ταῦτι μῥ ὦω ὁ ᾿Αναξίμανδοος. 

Υ. ᾿Δναξιμζῥίω δέ Φασι, τὼ αἴ ὅλων δρχίμὸ τὸν αέροι εἰπᾶν, καὶ 
τῶτον ) τῷ μλὸ ῥει ἄπειρον, ταῖς δὲ «δι αὐτὸν ποιότησι ὠρισμλῥον 

ννάφαι δὲ πώντα χοπά πνα πύκνωσι τότε καὶ πάλιν δραίωσηυ πώ γε 
μἱὼ κίνησν ὁξ αἰῶνος ὑπαρχεν' ποιλεμῤα δὲ τῇ αέρο, «φρότίω 
γελυϊῶ-αι λέγεω τὼ γἱῶ, πλατᾶαν µάλα Φὸ καὶ κ λόγο αὐτὸ 

ἐποχᾶῶαι ἀέρι κοὶ τὸν ἥλιον κοὶ τὰὸ σλἰώίω κοὶ τὸ λοιπὸ ἄςροι 

δοχἰὼ Ὁ φλυέσως ἐκ. γῆς ἔχειυ Ὑποφανεται γοιῦ τὸν ἥλιον γἱῶ, αἰο 
δὲ τὶὼ ὀξέίαν κίνησιν καὶ µάλα ἱχθωῶς λερμοτάτίω κίνησιν λαρξυ. 

δ. Ἐενοφαάνης ὃ ὁ Κολοφώνιο, ἰδίαν τινὰ ὁδὸν ποεπορυμλύος κοὶ 
«αρηλλαλχυῖαν πώνᾶς τὸς «φεθειρημῆῤες, ἔτε εσυ ἔτε Φδορὸν Ἅπο- 
λείπε" ἀλλ εἶναι λέγει τὸ πᾶν ἀὲ ὅμοιο εἰ }ὸ γθοιτο τᾶτο, Φηὼν, 
οναγκαῖον «εὸ ήτα μὴ εἶναι) τὸ μὴ ὂν ὃ σὅκ ἂν γῶοιτο, ἐσ] ἂν τὸ 
μὴ ὃν ποιήσα/ πι, ἐσ ἂν ὑπὸ τῷ μὴ ὄντος Ἀύοι᾽ ἄν π. ᾿ Αποφαψεται 
ὃ κοὶ τὼς αἰῶἠσάς Ψόυδεῖς, κοὶ χα θόλΕ σὺ αὐταῖς κ) αὐτὸν τὸν λόγον 
α]σδάλλε. ᾿Αποϕανεται ὃ καὶ τὰ χρόνω χοτωφερομδρίω σιωεχῶς 
κατ ὀλίγον τὼ γἱῶ εἰς 7 ολασπω χωρὲν. Φηὰ δὲ κοὶ τὸν ἥλιον ὂκ 

Β. 6. κίνησι----λαθεῖ] Ἐοτίς, κίνησιν καὶ µάλ’ εἰκότως 9ερμοτάτην, καῦσι λαθεῖν. 
Ὁ. 4. σρὸ τότη μὸ εἶναι] Ἐοτίε, «σρὸ τούτη τὸ μὴ ὃν εἶναν. 

Ώ2ΠΙ αἷῖα πιοχ Ρε {ε Ἱρία ρα{ξαπα ΡείεΓε, Ποππίπεπα 
Ἰοηςί (επιροτῖς εµτα εί πιτ]εῖ ΟΡρεία ορυ5 9- 
δετε: αωατε, { αἳ Ιπ]είο Ἱία, υίξ ημης, παῖις εῃει, 
ηυ]]ο πιοάο εαπι {ετνατί ροταίΠε. Ἠας Αποχί- 
πιληάςΓ. 

ΠΠ. Απαχίπιεπεπι ρτοάμπε Πατμῖῇε, Αξτεπι 
οπιπίαπι εΠε τοπ ρτ]ποϊρίαπα, εαππᾳε 6εηετε 
ἱπβηίέαπα, αιαλλεῖοας ἀεβπίεαπι εΠε: εχ Ἆος οπ]- 
ηία σἱσηί αιαάαπι οοπἀρπίαἄοπε ἆο ΤΙΓ(Η5 Γ2Γ6- 
Ελέίοπε: πιοίμπα 2ῦ οπιΠὶΙ «νο {επιρετ ΓαῑΠε: 
«ολζῖο ἵπ {ε αξτε, ρίπιαπι Πλίαπι εΠε {ετίαπ, 
εαπιαµε να]άε Ἰαΐαιη, βία Ποπ πε Γαίίοπε ἵπ 
4ετο εαπι γεΒὶ: {ο]επα, Ἱμπαπι, εε τε]ίαια ατα 

Ρτϊποϊρίαπι ογες {α1 ϱχ (εΓγα Παῦετε: {οἶεπι έεγτεΠα: 
ε[ε πιαϊεγία., {εὰ Ρεί ἱπεϊίαέαπα πιοίαπα οὗ εαππαε 
ορ Ίαπι {εγν ιά Πππυπα, βαπππιαπα οοποερίΠε, 

ΙΥ. Χεπορβαπες γετο (οἱορποπίας Πησι]ατείι 
αωαπιάαπι ας ἀϊγετίαπι α Ῥτίοτίρας οπιπίοις {ῃ- 
ρτεβιις νίαπα, πες οτίµΠα, πες Ἱπίεπίταπα τεἠπαξ; 
{α1 εΠΙπι {ΘππρεΓ Ππαϊ]ε εΠε υπῖνεπαπι. ααἱρρε, 
{ ααἱά πετες, πεσεῄ[ε ἔοτε ηέ απηίε πο Πες: αξ 
1 αυοά ποη εί, πες Πετὶ ροῇε πες αἰαιίά εΠῖ- 
οεἵε. βεπίις Γα]]ασες εΠε [αϊιίε, πι ΠΠάεπιαυε 
ἵῃ οπιπίρας τεῦιι τερτεμεπά]έ ταξείοπεπα, Τ εΓΓᾶΙη 
Ρτορτεῄα (επηροτῖ οοπεϊπεμίες ἀεογίαπα Τετ ας 
- Ἀήαι ἵῃ πατε ]δΡί. Βο]επι εχ ρατνἰς εἴ ρ]υτ]- 
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α΄ μικρῶν καὶ πλειόνων πυρίων ἀροίζεῶ αι. ᾿ Αποφανεται δὲ κ) «δι 9 εῶν, 
ὡς θδδεμιᾶς ἡγεμοίας ὂν αὐτοῖς σης οὐ 3 ὅσον διασὀζεῷαί τινα 

ὃν 9εῶν οπιδεῶ-αί τε μηδενὸς αὐπγύ µηδένα ὅλως, ἀχούεω δὲ κοὶ ὁρῶν 

κα.θόλΗ, καὶ μὴ κἩ µέρος. ᾿Αποϕαίεται δὲ καὶ τὶὼ γἱῶ ἄπειρον εἶναι, 
Ν τλ .ω / λ / ε , »/ 2 / οκ 9 

κοὶ κ πῶν µέρος μὴ «ριέχεῶαι ὦπ αέρος γε αι ὃ ἁπαντα ὃκ 

ο. Τὸν δὲ ἅλιον, Φφπᾶ, καὶ τὸ ἄλλα ἄθρα ὁκ Ὑ νεφῶν γήνεῶ-οι- 

έ. Παρμδρίδις δὲ ὁ Ἐλεάτης ἑταῖρος Ἐενοφώνας, ὤμα, μδὺ καὶ 

τώτω δοξῶν ἀντεποιήσατο, ἅμα, δὲ καὶ τὼ ὀναντίαν ὀνεχειρήσατο σοίση΄ 

ἀῑδιον μθῥ γ9 τὸ πᾶν καὶ ἀκίνητον Ἀποφαίνεται τ) 29 αὐτὸ µόνον, µὲ- 

νουές τε, καὶ ἀτεεμὲς, ἠσ ο λνη Που) εαν δὲ αἵό κο ὑπόληνψαν 

ψάδῆ δοχοιώτων εἶναι καὶ τὸς αἰῶήσές ὀκράλλει ἐκ τῆς αληλείας' 

Φπὰ δὲ, ὅτι εἰ τι «θὰ τὸ ὃν ὑπάρχει, τῶτο 6ἐχ. ἔσιν ὃν, τὸ δὲ μὴ ὃν ὂν 
”ν ο - ᾽ 2/ / .”” Δ Ἀ Ε / 3 / / ν ἃ 

τοῖς ὅλοις οὐχ. ἔτι ἕτως ὅω τὸ ὃν ογύνητον Ἀπολείπει. Λέγει δὲ τιὼ 

γἱῶ τᾷ πουκνΏ χφταῤῥυέντος αέρος γεγωέναι- 
σ’. Ζἱώων δὲ ὁ Ἐλεάτης ἴδιον μν φόδὲν «ξέλετο, διηπόρησε ὃ «Ὀθὶ 

τώτων ο πλέον. : 

ζ. Δημόκριτος ὁ ᾿Αθδηρίτης Ἰεσήσατο τὸ πᾶν ἄπειρον, 9. τὸ 
μηδαμῶς ἐπσό πνος αὐτὸ δἐδημιαεγϊῶω/ ἔτ δὲ καὶ ὠμεπίελητον αὐτὸ 
λέγε καὶ ΧάθόλΗ οἷον πᾶν δι, ῥητῶς ὀκή]ετα μµηδεμίαν δρχίωὼ 

Ὦ. |. οἷο πᾶν] Ἐοτίε, οἵον τὸ πᾶ». 

Ῥας Ισηϊςυ]ή5 «οηρτερατί. Οιϊπειίαπι ε Ὠ(]ς ἵτα 
ἀπ ρυτας, πυ]]απι αξ ΊπίεΓ ϱο5 ργιπεῖραίυπα εῇε εχ- 
ἩΏππει: αιοά πεία οπιπίπο Πί, Ώεοταπα αυεπι- 
ο απι αἰτετῖις {ειτε ἀοππίηαίαπαι: εογΙπι ΠεπΙίπεπα 
οπιηίπο π]]α τε Ιπάίαετε: εοίἆεπι αιάϊτε 2ο γ|- 
ἀετε, Ἰάαιε ποῦ Πσῖ]]αεῖπι {εἆ υπῖνετίε. Γετταπι 
ἑπβηίταπι εΠε, πες απάίαιε [εοιπάιπι οπηηπες ραζ- 
{ε5 αἴτε «οπ(ϊπετίΙ: ϱ ἴΕΓΓΑ οπιπῖα οεἶτί, {ο]επα 
γετο εί τε]ῖηυα ΠάεΓα ε πυδίδις. 

Υ.. Ῥατπιεπίάες Ἐλεαίες, {απηϊ]ατς Χεπορία- 
πΐδ, Ρατίΐπι Ἠμ]ας ορίπίοπες {εουεις εβ, ρατεπι 
οοπϊτατίαπ ημαππάαπι Ιπάείτυϊς {αβίοπεπι. Θίατι]ε 
επῖπι, πος απῖνετίαπι πιοία «ατετε εί {εππρίεγηιπι 
εΠε, Ιάᾳμε {εεμπάωπι τεταπα νετίαίεπι: αιἱρρε 
αιοὰ {1 {οἶαπι, απίσεπυπα, ααἰείωπῃ, ες ϱεΠεί2- 

έωπι: δεπεΓαίῖοπεπι νεΓο εΠε ααοἀάἁαπι εκ εογαπῃ 
Ἐπετε αἱ ΡεΓ Γἰίαπι ορίηπίοπεπι αρρατετεΠίῖ. 
δείς ἃ νετῖιαεῖ οοπιπιυπίοπε εχε]μάϊε, Αἱίί ετἷ- 
ατα, {π αιἱά ργαίετ 1ἀ, φιοά εί, εχβεῖ, ἵὰ ποπ εΠε 
ιά αιοά εί: Ίαπι γετο, ἷὰ αιοά ποπ ε{ε, ἵπ υπ- 
γετίο ποῃ ας, αἴᾳμε ας γαεῖοπε «οπε]μάϊς, τά 
μοά εἰ ποῃ εΠε σεπεταίυπ. 
ΥΠ. Ζεπο Εἰεχίες πῖὶ ααἶάεπι ρεειμ]ίατε νι]- 

ρανῖε, αἲ ἵπ ἀμδίαίίοηε ἂε ὶς τερας Ἰοηρίμς Ρίο- 
ρτεβις εΠ. 
ΥΠ. Ὠεπιοστίέας ΑὐάετΙα {ατμῖε υπ]νγεγίαπα 
εῃε Ιπβπίέαπι, ααοά πεαιααιαπῃ α ᾳαοφυαπι ορί-. 
ποε αάχαπι Πε: Ροττοι ἱπιπιυταδί]ε τ]]μά εΠε νω]ε: 
ει οππίπο, αυωλίε υπ]νετίαπα Πε, ἀῑίετιε εκροη!έ: 
τεταπα επίπῃ ελα, αἩ; ημης Πμηε, ςαι/[ας ηυ]- 

ΥοΙ.. Υ. 38 8 
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έχει τὰς αἰήοας ' νι γεγνοµλύων, ἄνωλεν ὃ ὅλως ὁξ ἀπέρου χρόνου Α 
«θθχατέχεῶ αι τῇ ανάγκη πω ἁπλῶς τὸ γεγοωότα κοὶ ὄντο κο ἐσ- 
μμα. Ἠλία ὃ ὁ σλίώης Ῥλεσίν Φησι, κοτ' ἰδίαν δὲ Φέρεβαι τοῦτι 
µηδέπω τὸ «ῥθάπων ἔχοντα ερμὶὼ Φύση, μηδὲ μἱὼ χαθολὲ λαμπρο- 
τίτίω, τεναντον δὲ ὀξωμοιωμὴρίω τῇ «ξι τὶὼ γἱῶ Φφύσὲ γεγονέναι }ὸ 
ἐχάτερον πάτων «Ὠξότερον ἐπ χατ ἰδίαν ἑποοολίώ πνα τῇ χόσμα" 
ὕσερον δὲ μεγεθοποιομδῥη τὰ «ξι τὸν ἥλιον κύκλε, ὀναποληφθίώωι ὂν Ἡ 
αυτα τὸ ποῦρ. ον 

ή. ᾿ἘΕπίκβρος Νεοχλέης ᾿Αθίωκιος, τὸν «Ἡδὶ }εῶν τύφον πειρᾷταῃ 
ἁφτασέλλεν᾽ δλλὰ καὶ οὐδὲν, Φγὰ, γήνεται ὂκ τὰ μὴ ὄντος ὅτ τὸ πῶν 
ἀεὶ τοᾶτον ἱῶ,' καὶ ἔσαι ποᾶτο ὅτ Θὔδὲν ξένο Ἀποτελᾶται ὂν τά 
παν ο } Ίδη γεῤημΏύον χρόνον ὤπειρο ὅτ πᾶν ὕδι σῶμα., καὶ οὐ 
µόνον αμετάολητον λλὰ κ) ἄπειρον ὅτι τέλος Ἱ' αγαθών ἡδονή, 

3”. ᾿Αρβίπππος ὁ Κυρηναάϊος Τέλος ἀγαθὼν τὼ ἡδονὼ, κοκῶν δὲ τ 

ἀλγηδυνα, τὶὼ ὃ ἀλλίω Φυσπολογίαν «φξιράφει µόνον ὠφέλιμον εἶναι 
λέφων τὸ ζητὲν 

ε 

«/ 3 / 9 / κά 
Οτ]ι τοι εν µεγαβροίσι κακόν τ ὦγαιόν τε τετυκτα!. 

{.. ᾿Ἐμπεδοχλῆς ὁ ᾿Ακρο)ανῆνος, συιχέία Τέοσοαροι, πρ, ὕδωρ, αἱ- 

Όέρο, γαΐαν αἰίαν δὲ τήτων, Φιλίαν καὶ νχος. Ἐκ «φθότης, Φηὰ, τ 
Ὑ συρχείων κράσεως Ἀποχβαλέντα τὸν αέρα «ειχυθίώαι κύχλῳ' μὲ δὲ 

ἵαπαπ Ἠαῦετε ἱπ]άμπι: {εἆ οπιπῖπο Ιπάε μίααε αὖ 
{πΠΠΙ{ο {επιροτε ασ: {απί, Παηέ, 6αευτα {μηΐ, οπι-. 
ηῖα Απιρ]ιοῖτετ πεοεβ(αίεπῃ οοουραΠε εἰ οοπ{ίπετε. 
Ρος ει Ί μπα οτἱρίπεπι {αϊΠε Πατμῖς: πιοαπα 
εἰῖαπι ατγίαίημε ρεοι]ατεπι 4υαπι ποπάυπα ςα]ῖ- 
ἆαπα, παηις εἴίαπα Ἱαοϊάλπι Ἡαῦεγεπέ παέωταπα, {6 
Ππιί]επι {εΓτεπα: υίταππαιε επίπι Ἠοίμπι αηίεα 
2ἆ ρτορτίαπα αιαπιάαπα ππαπάϊ {ογπιαπη εί «οΠ/{]- 
ταέίοπεπι εχ{ΗεΙΠε: ροίεεα νετο, οτε[οεηίε αμέ1ο-- 
µε {οἷῖς οτδε, ἴρπεπι Ιπ 6ο εοπιρτεµεπ{απ] {αἱῇΠς. 
ΥΠΙ. Ἐρίουτις, Νεοε]ῖς βα5, Αιλεπίεπίς, 

ἵπαπεπα ἀῑριίαΠοπαπι αμ ἆε (6 Ἠαδεπίας {- 
Άωπι ἀε]ίοετε οοπαίατ. Ἐκ πἰπ]]ο πΙΙ] Πεπ: Ώος 
υηήγετίαπα ἴ2]ε αὐα]ε πηωπς ε{ξ, εί {ας {εππρετ, εί 
{επιρει ἔακατωπα: ἵω υηὶγετίο πὶ] πογωπι εκΙτετε 

Ριίει Ἱ]]ιά Ιηβπίέαπι, ααοά Ίαπι Εαῑς, ἔεπιρις: 
μηϊγετίαπι εΠε «οἵρΗ5, πες [οἱαπαπιοάο Ἱπιπιμία- 
δε {εὰ εείαπι Ἱπαπίέαπα: Ἐίπεπι Ῥοποταπι εΠε 
νο]αρίαίεπι. . 

ΙΧ. Απιρρς Ογτεπαις, Ιίεπι Ῥοποίυπι Π- 
ηεπι ΊΠ γο]αρίαίε, πιαογαπα 1η ἀο]οτο Ρο[αϊΐ : 16- 
Ἡφιαπι ΡΗγΠο]οσίαπι ἵεα εἰτοιππίογθίε, αξ παπι 
πος υΗ]ε εΠε ἀῑσαι ᾳἩατετε, 

Οι]ά ἰπῖβίς ]αεῖνε ἁοπιῖ {ος ἵπιρτοῦα γετί{εῖ, 

: Χ. Ἐπιρεάοε]εο Αρτϊρεπείπις, απο: εἷε- 
ππεηία ροηίε, ἵσπεπη, 44 υαπι, αξγετα, ἵεττατη : Πο- 
ταπα σαµ[ὰς ε[ε, απιἰοἰείαπι αο ἀἁ[εοτάίααπι: εκ 
Ρτίπια εἰεπιεπίοτιαπα οοπ{ῄΠοπε {εογείπι ΑΕΓεπα. 
εί εἴτομπα ἴπ οἵῬεπι Εα{απι {αΠε: ἀείπεερς Ίρηεπι 

ο. 

μη ὂ.-.͵. 
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Α τὸν αέροι τὸ «οΌρ ὀκδιαμὸν, καὶ 66χ ἔχον ἑτέρου χώραν, ἄνω ὀκτεέχεω 
ὑπὸ τὸ «Ὀδὶ τὸν ἀέροι πάγου εἶναι δὲ κύχλω «θὶ τὸ γἱῶ «Φερόμᾶμα 
δύο ἡμισφωίρια, τὸ μῇῥ καόλα «πυρὸς, τὸ ὃ μικτὸν οὗ αέρος κὶ ολίγα 

τουρὺς, ὅπε οἴεται πὰὺ νύχτα εἶναι. Τἱὼ δὲ Ὀρχίω τῆς κωήσεως συµ- 

θἰῴαι Ἀπὸ τὸ τετυχηκέναι κ τὸν αροισμὸν, ογιορίσαντος τὸ πυρός. 
Ὁ ὃ ἥλιος τὸ Φύσιν σὔχ ἔπι πῦρ, λλλὰ τῇ πουρὸς ἀἰζανάκλασις, ὁμοία 

ο} τῇ ἀφ ὕδατος γωομβῥη. Σελίώίω δὲ, Φφηᾶῖ, συσίώαι καθ ἑωυτίὼ ὂκ 
ο πᾶᾷ Ἀπολειφοέντος αέρος ὑπὸ τὰ πυρός πτο }ὸ παγώαι, κανά καὶ 

Ὅ χάλαζαν τὸ δὲ φῶς αὐτίὼ αν Ἀπὸ τὰ ἡλία. Τὸ δὲ ἡγεμονικὸν 
τε ὂν κεφαλῇ, ὅτε ὂν Όώρακι, δλ) ὂν αἅἵμαπ' λεν κ ὃ π ἂν 

µέρος τᾶ σώματος πλεον ᾖ παρεαπαρμλύον τὸ ἡγεμονικὸν, οἴεται Χάτ' 
ἐκένο «οςοτερὲν τὰς ανθρώπες. 

ο ια. Μήρόδωρος ὁ Χῖος, ἀἴδιον εἶναί Φησι τὸ πῶν' ὅτι, εἰ ἱῶ Φυητὸν, 
ὃν τᾶ μὴ ὄντος ἂν ώ' οὐ φλδὸ ἔχευ δεχὴν ὅλεν Ίρξατο, Φδδὲ σεέρας, 
θὔδὲ τελάυτήν' λλλ) 6ὐδὲ χωήσεως µετέχειν τὸ πῶν κωδ αι }ὸ ἀδύ- 
νατον, μὴ μεθιμΏμον μεθίαῶαι δὲ ἀναγχαῖον ἤτοι εἰς πλῆεες, ἢ εἰς 
κενό. Πυκνέμβρω ὃ τὸν αἲλέρο, ποιν νεφέλας, εἶτα ὕδωρ, χο χωτὸν 

οι τὸν ἥλιον σοεννικύα αὐτὸν, κ) πάλιν δραάμημον «ξάπ]εῶ α/ χρόνω 

Ὦ, σήγνυῶαι τῷ ἔηεῳ } ἥλιο, κ) ποιῖν ὁκ τῇ λαμπροῦ ὕδωτος ἀξέ- 

Ῥ. 5. τὸ ἡγεμονικὸν] Εοτίε. τὸ αἷμα. Ὑϊρετ. ὦ 
.4. εὖς κενόν] Ῥαμσα ἀεβμάεταπίατ αἆ αὈ{ο]αέίοπεπα {εηίεηίία». 

«οί 

οκ ίνες 

ολο ο ως όρος 
} « ; α χὰς 

κ ορ οὐ ὐρηον 

εχ[]επίεπα, αααπι Ίοσυπι ΠΕἱ αἰίαπι ποτ τερετίγεε, 
{ατίαπα «οπετεῖῖ αθτῖς {ίσοτε οοπιρυ](ίαπι εγο]αῇο. 
Ώιος ρταίετεα ἁἰπιίάϊος οοες εἶγσα {6ΙΓΑΠΏ Εἶτοιι- 
Ἰατί πιοῖι {εττῖ, 1]απι ἔοευπα εχ ἴσηε, Ἠμης πιίχ- 
ζωπι ΕΧ αξτε εἲ εχίσιο ἴσπε, αιεπι ποξεπι εῇῃε 
Ρυίαί. Μοίις πίπαπα εχΕ1εΗΠε αααπα ἵη εἶεπιε-- 
ἴοτιπι οοηρτεραίίοπε Ργαροπάετατει Ισηῖς: {οἶεπι 
{μα ηαίµτα ποη. εβε ἵσπεῃι, {εά ἰσηῖς τεβεχίοπεπῃ, 
Απιί]επη εἱ «σε ἵπ ἆφα Πε; απάτη Ρετ {ο ἱρίαπι 
εχ αξτε, αµεπι 1ρηΐς τε]ίαιεταῖ, «οα]ηϊ[ε: Ἠαης 
επίπα, ργαπά]ηῖς Ιη{ζατ, «οπογενί{Πε: Ἱαππεῃ αιίειι 
Ιρίαπι α {ο]ε αεοερῖῇε. Απίπιϊ ρηηςῖρεπι ρατίεπη 
πεις 1η ολΡίέε, πεφιε ἵπ ρεξῖοτε, {εὰ ἵπ [βησιΐπε 
οοπ{Εεμῖε: Ιάεοσις, 4μᾶ οοΓροΓίς ραΓες πιασὶς ἁῑδ- 
ἔω[ας {αετίε βηριίς, ελάειῃ Ἠοπιίπες ργα/{ἔατε ατοί- 

{ΤαίΗΓ. 
ΧΙ. Μειτοάοτας ΟΠµ5, {επιρίέεγηαπι εΠε Ἆος 

υπίγετίαπι αἴε, Ρτορίεγεα αιοά { σεπίίαπι εΠεί, 
οτίάπῃ εΠεί εκ εο αιοά ποῃ ε[: Ρροιτο ΙΠβΠΐέαπα 
εΠε, αιῖα εβ {επιρίεηαπι, μέροίς αιοά πεφιιε 
παπι υπἆε «αερετίῖς πεαιε (ειπιίπαπῃ, πεφιθ 
Ππεπι Ἠαῦεαί. Ίπιπιο πε πιογετί αιἰάεπι ἀπίνει- 
ίαπι; πες επίπι Π]]ιά πιονετί ροῇΠε, ΠΠ αἱῖο πιῖ- 
στεί; πεςεεβε αὐίεπι εΠε πιίρΓατε νε] ἵπ Ρ]εηαπα 
να] Ιπ ναοιυπ. Ῥταίετεα εΧ αὔτε «οπ{Ηραίο Πιι- 
Ρες ρτίπιαπι, ἀείπάς αφ μαπῃ Ρρτουτεαεῖ, 41Ε ἴπΠ {ο- 
Ιεπι ἀεβαεῃς ευπι εχίηριαί, αι έἔβπιεπ ἀεπαον 
{αςοεάεηίε τατ]ζαίε, αεςεπάαίωΓ: ΡοΙΤΟ {ο]επι, Ρτο- 
στεῄι ἑεπιρογίς, {ιοοϊίαίε οοποΓείοεΓε, 4ο ΡΙΟΟΓΕἄΤΕ 
εχ Ππιρίάα ας {ρ]επάεηίε αηα {ε]]α5, ποξχεπα νε- 

ανα 
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β8, νύκτα τε κ ἡμέραν ὁκ τῆς σθέσεως κο 
τὰς ὀκλείψεις Ἀποτελέν. 

(5. Διολύης ὁ ̓ Απολλωνιάτης, αέροι ὑφίαται σορχξον κιέϊῶαι δὲ 
τὰ πάντα, ἀπείρης τε εἶναι τὴς χόσµΒο. Κοσμοποεῖ δὲ ἔτωςα ὅτ πο 
παντὸς κωεμᾖψε, καὶ  μὸῥ δρωῶ, ᾗ 

.Α ρω ε-" 4 ὃ πιυκνΏ νομένα, ὅπε σιωεκύρησε 
τὸ “συχνὸν, συςροφὴν ποιῆσαι, καὶ ὅτως τὸ λοιπὼ, κ Ὑ αὐτὸν λόγον, τὰ 
χεφόταα Τ ἄνω παάξιν λαβόντα, Ὑ ἥλιον Ἀποτελέσαι. 

ΤΟ ας ἀῑεπι οχ πιυέηα 1]]α εχιιπάίοπε εέ Ἱπβαπι- 
πιαίοηε, οππείαιε οπιπίπο ἀε[ίαξίοπες εαἀεπι 
ταίίοηε «οπῇςε{ε. 

ΧΠ. Ὠιορεπες Αροϊοπίαία, εἰεπιεπίηπῃ ροηῖέ 
Αὄτεπι: πιονετί οπιπία εί Ιηβηίίος ε[α πιαπάοθ. 
Μιπάϊ οτίαπι {ς Ἱπίοιπιαί: ααυπι μηίνετίαπα Ἱα 

πιογετεέυ, υέ τατῖας Πΐς, αΠδί ἀεπβις Πετεί, αδ-- 
ομππααε πιλ]ο: ἀεη[ίλ οοπέίηρετεῖ, 1δὶ «οπνο]ι- 
εἴοπεπι αυαπιάαπι εβεοῖΠε; {πι Ππιί]επι ἵπ πιο- 
ἁωπι οθίεία: αι αυίεπι οπηπίαπι 1ενήΠπια εΠεπέ 
Ρατίες, εδ, περίοης {ωρετίοτς οκευραία, {ο]επι 
ρτοάυχίῇε. 

ὀξάψεως, κοὴ χάόλου Α | 
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Α ϱ. 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΛΑΤΑΙΔΙΣ ΔΑΙΔΑΛΩΝ. 

ΙΧ. 

ΕΧ ΟΡΕΕΕ ΡΕ ΡΑΡΑΙΙ5 ΡΙΑΤΛΕΕΝΡΙΒΟΡ. 

α. 3 μὺ ὦω ἡ παλαιὼ Φυσολογία χαὶ παρ Ἕλλησ καὶ βαρ- 
| θάροις λόγος ἱιῷ «Φφυσικὸς ἐγκεχαλυμμᾶνος μήθοις, τὰ πολλὰ 

Β δ' αἰνιγμάπων καὶ ὑπονοιῶν οἨίκρυφος καὶ μµσηριώδις εολοία, τὰ τε 
λαλέμημα Ὢ σφωµένων σαφέσεροι τοῖς πολλοῖς ἔχοντα, κο τὰ σοώμΆµα 
Ὑ λαλθμένων ὑποήότερα, δηλόν ὅοι ὂν τοῖο Ὀρφικοίς ἔπεσι, καὶ τοῖς 

2 ” / / / Ν ς λ ὰ λ 3 Αἰγοπιακοῖς ὦ Φρυγίοις λόφοι µάλισα δὲ οἱ «ει τὰς τελετὶς ὀεγίασ- 
μοὶ, καὶ τὸ ορώμῆμα συμθολιιῶς ὂν παῖο ἱερουργίαις τὺ τἶδ παλαιῶν 
ἐμφαίνει α]9νοιαν. ο 

ο . β. Οἷον μὴ μακρὼ ὍἩν ὀνεσηχότων λόγων βαδίζωμλυ, οὐ νοµίζασν 

θὐδὲ ὠξιῆσ κονωνίαν εἶναι «εὺς Διόνυσν Ἡρα' Φυλάοσοται δὲ συµ.- 
ω 4 νε ὁ 4 Ἀ ὰ ο Ά / ἐς 4 2 / λ αν. ὁ 

μµιγνιῤα| τα ἱερα, κο τὶς Α.ηνησιν ἱερεας απαντωσας, Φηση, ὀλλη- 

λαις «πςσαγοβόύεῳ, μηδὲ ὅλως κιπ]ὸν εἰς τὸ ὃ ρας κομίζεῶς τέμΆρος 

.Θ.] Ἐχβαί αραιά Επίεβίαπα Ῥταρ. Ἐναηρ. 11, τ, ρ. 82. 
. ἐγκεκαλυμμένος] Ρίο Ὑϊρετ. οοττεχῖ{, Ὑμ]σο, ἔκκεκαλυμμένος, 
ἔχοντα] Ῥοτίε, ἔχουσα. 

. Οἷο μη] Περεπάωπι, Οἶον, ἵνα μὴ, οππι Μ5. Μοπίαειί. αρ. Ὑ]ρες. 

. Φησὶν] Περεπάιπῃ, φασί. Ὑϊρετ. 
» προσαγορεύεν] προαγορεύειν οοττῖσῖϊ Ὑ]σες, ΩΩΩΒΡ»ΡΝ ». ὢο ωά Οι 

1. ΑΟ ΤΙΟΡΑΜ ἰρίεις πο (Γα:ςΟΓΙΠΙ Πιοάο, Πἶδιθ, ἔμπι εχ {Ώργρείαεῖ ας ΡΙΤΥΡΙί6 πποπ- 
{εά εἰ Βατρατοτυπ, ΡΗΥΠο]ορίαπι ΠΒ] 

αἰἰμά {αἱΠε, ααπι ταῖοπεπι αωαππάαπα ΠβέυΓα]επα 
»{αὈι]ή5 Ιηνο]α(απη, ας Ρ]εγαπιαιε (Πεο]ορίαπι αηίρ- 
Ὀπηαεῖς εί αἱ]εροτῖῖς πιγβετίοταπη Ἱπβατ ἐεέχαπι, «ιι- 
Ίπς εί αυ ἀϊοευαπίιχ αρετεῖοτα εΠεηί Ιπιε]]εέτα 
ππυ]εἰαδἶπὶ 4µαπι αἩ:ε Π]εῦαπεας, εε ασ Π]εῦαῃ- 
{ασ π]α]ογεπι εἰάεπι {μ{ρίοίοηεπα ππονετεπε 4 µαπι 
αὐαε ἀῑςευαπίωτ; αρρατεί ουπα εκ Οτρηἱςίς οατπηῖ- 

ππεηεῖ. Ἰαχίπιε γετο Ππίείαηάϊ τίέας εί οτρία, εί 
εαργεπιοηΙα: Πσποτιπα ἵπ [αοτίας[]ς, αὐαξ {μετίε Αη- 
εἴαποταπα {επίεηίία, οεπάιηέ. 

Π. Ὑε]ε, πε Ἱοπρίας α Ιηβ1ευία ἀπριίατίοπε 
2Ὀεαπιας, πηεαιε Ρυίαπέ πεαιε γο]απέ αἱ]απῃ εβε 
οοπιπιαΠίοπεπα Βασςμο οµπι Ταποπε: ἱρίααιε αᾱ- 
«ο {αοετάοῖες ΑἰΠεπίς, αέ {εγεατ, οὐνίαπι ην]ςεία 
{αξία ἀεπιωποίαπέ πε αιῖἀ οπιπίπο Πεάεια ἵπ ]α- 
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οὐ 29. τὸς μυδικὸς καὶ Φλυαρώδεις ζηλοτυπίας, λλλ’ ὅπ γαμήλιος μθὺ α 
ἡ Φεὸς ὁ νυμφαφωνὸς, ἀπεεπὲς δὲ νυµφίοις τὸ ῥθύειν καὶ }άμοις οἶναρ-- 
µοσύτατον, ὥς Φησν ὁ Πλάτων ἀκροποπούία 3», ΦΙΔ, πιροχἰὼ ἐμ- 
ποιὲῖ καὶ Ψυχαῖς καὶ σώµασι, ὑφ ἣς ὤπλασαι κοὶ «επλανημῆῤα ῥζόται 
χοχῶς τὰ ασειρόμόµα καὶ χωϊσιόμδμα. Πάλι οἱ Φύοτες τῇ ρα. τὴν 
χολίὼ οὐ χαλαγίζασι, Ἀλλὰ κωτορύτ]μσι «οδὰ Ἰ βωμῶν, ὡς δξον ἄφυμον 
κ) ἄχολον καὶ κα)αρόύησων ὀργῇς καὶ μιρίας ἁπάσης τὼ γωναικὸς καὶ 8 
ἀνορὸς εἶναι συμβίωση. | 

Υ. Τοῦτο δὲ τὸ συμδολρὼν, ὂν ποῖς λόγοις χοὴ τοῖς μύθος μᾶλλόν 
ὅοιη. Οἶω, ἱοροῦσν ᾗ Ἡραν ὂν τῇ Ἐθβοίᾳα τεεφομθῥίω ἔτι παβθένον, 
ὑπὸ τὸ Διὸς χλαπύδαι, κάὶ α]αχομιβεῖσαν . ὀνταῦθαι κρύθεῶ αι, Κύοι- 

θῶνος αὐτοῖς οῆσκιόν τα μυρὸν κὶ οάέλαμον αὐτοφυῇ “δαφόντο ἑλ- 
Φούσης ὃ Ὦ Μακρίδος κὉ ζήτησν, ἱώ ὃ ρας πΦἰώη, καὶ βελομ]ῤης ο 

ἐρόυνῶν, σὔχ ἐῶν τὸν Κιβαιρῶνα πολυπροιγμωνὲν Θὐδὲ τὰ χωβλῳ «θοσ-. 

ἄγει, ὡς τᾷ Διὸς ὀκἒ τῇ Λητοϊ σιωαναπαυομλα κοὶ σιωδιατρήβοντος: 

ἀἁπελθούσης δὲ τῆς Μακρίδος, ὅτω τοτε μὸ αἱσλαλεν τὶὼ Μρο, 

ὕσερον δὲ τῇ Ληποῦ χάριν Ἀπομνημονόύῆσων, ὁμοοώμιον έφαι κοὶ σιύ- 
ναον' ὧσε καὶ Λητο Μυχα «εοδύεῷα) πνὲς ὃ Νυγαν λέγουσι ση- 
µοίνετοι δὲ ὂν ἑχατέρω τ. ὀνομάπων τὸ κεύφβιον καὶ αἱφλεληδος Ἐνία 

ποπῖ5 {επιρίαπα Ιηζεγαέατ: πεσυε 1ά οὗ πασαίοτίας 
ἴ]]ας ἵπ {αρα οεἱεργαίας Ίλεα τινα]έατες, [εά 
αιοά «μπι πυρεία]ῖς ελάεπι εἰ ργοπυῦα εβ Τεα, 
πι εὐτίεία {ροηίος ἀεάεσεῖ, παρε(ααε πιαχίπηε 
ἀςοηνεηῖτ. Ππιπιοάεγαίως επίπι, Ιπαυῖξ, πχετί Ρο- 
ές ρεγιατραίίοηες ἵη αηϊπηϊ ρατίτοι εί «ο{ροΓίθι5 
εχεῖίας, ααίδις εβπεῖεατ ια: ρτοίεπιίπαίί «οπεερί!- 
αυε {αίας, ααμπι οὗ ἀῑς]απέτας ετταπίείᾳυε ρατίες 
πηῖπας Πησὶ οοπ{ογπιατίάε ρο[πηέ, γίκ υἱ]ασι νΙ- 
τίαπα Πτπμϊαίεπι αΠεφααηευτ. Ῥταίετεα αωΐ Ἱ]α- 
ποπί, {βογίῃσαηε, εἰ {εἶ πεαιαφιαπι οβετωπε, {εἆ 
Παχίρ αἰτωτία ἀε[οάϊαπες ααοά αὉ οπιηῖ Ῥἱ]ε εί 1{8- 
ουπάϊα: αεετδ]ταέε γἍςµαπη εΠε πιαίμαπα οοπ]αρυπα 
νΊτα «οπ{ιετµάϊπεπι οροΓίεαῖ. 

ΠΙ. Αιαιε ος Πρηϊβςαεοπῖς ρες αηῖρπιαία 
6επις πιαρίς εἴίαπι ἵπ πατταξοηίθυς εί {αυυ]ί5 {π- 
ει. Ύ εἶωί πατγαης, Γποπεπι αἆμις γἰτρίπεπι ἵπ 

Έιδαα εἀισαίαπα, Εατίο α Ίονε [αρ]αίαπι Ἠαο ἵπ 
τεσῖοπε οσοι]έαταπι αἱΠε, (Ππατοπε πιοπίε Ἶρῃς 
απησγοίάπα ααεπιάαπι Ίρεοιπι ας ἐλα]απιαπι παξι- 
τα]επι Ρικ Ῥεηίε. ΌΏμο ομπι Ματίς αιατιαπάο 
Ρεινεπίῇεε, πιέτίκ ]αποπί5, Ίοςαπιαιε ρετ[ογυξατί 
νε]]ει, α ΟΠῄατοπε ρτολϊθίέαπι ΕαΠε οιγίοίε ἵπ-- 
αιίτεγε εξ αἆ Ίοεμπῃ αοοεἀετε, αιαΠ Γαρίέετ Ιρίάεπα 
οπι Τ,αΐοπα «οποιπηδετεί ε]αίαιε οοπ[αεαάϊἶπε 
{τμοτείωτ. Ῥοβεαφμαπι ἰσίεατ Μαστῖς αοηΠεε, ]α- 
ΠΟΠεΠΑ ἴμπςο αίάεπι 1π ἴ]]ο Ίοεο Ἰατμήε, ροΐίεα 
γετο υ: εχ/τοῖ αεεερίί 1Αίουα: ποπιῖπε Ῥεπεβςίϊ 
πιεπποΓία, ΟΠΙΠΙΙΠΕ οπα εα (επιρ]απα οοπΙπΠΙΠεΠη» 

Ύυς αἴαπι Ἠαρετε. γοἰι[ε; αἴᾳιε Πίπο 14έοΠα: 
Μυχία, 4 εβ 1,αιεὈτοία», {αογα αηίεα {αο]επάϊ Π1ο- 
τεπι Λιχίβε: «µαπιφυαπι αἱ Νυχία», ἰὰ εἲ Νος- 
ἔμτηλπι, επι νοολπέε: «ποίααι αίταπι ποπΙπαπι 
ουπη οσεομ](αΠάἱ ας Ιαϊεπάί Πραϊβεαιίοπε σοπ]αης» 
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α δὲ τὸ ρω αὐτίὼ ὀκᾶ τὰ Δά λάθρα σιωῆσων καὶ λανγώνσαν, 
ὥτω Λητώ Φασυ Ἰυχαν «ροσηφορεῦῶα Φανερῶν ὃ ὉἩν γάμων Ὕμο- 
μθῥων, καὶ «ἲξὶ τὸν Κβαιεῶνα «φθῶτον ὀντιῦα κοὶ τὸς ἨἩλατοιὰς τῆς 
ὁμιλίας ἀναχαλυφ)είση, Ἡραν Τελείαν κ Ταμήλιον αὐτὴν Ίροσ- 
αγορόυ»ἤναι. 

δ. Οἱ ὃ φυπχῶς μᾶλλον κ) ποεπόγτως ὑππλαμοάνοντες τὸν μῦουν, 
Ἡ ὅτως εἰς τὸ αὐτὸ τῇ Λητοϊ σιωάγεσι τιὼ Ἡρου. Τη μλύ ὕδυ ἡ ρα, 

καθασὲε ερητα; νὸξ ὃ ἡ Λητῶ, ληδώ τς σα εἰς ὕπνον τεεπομλῥων. 
Νὺξ δὲ φὐδέν ὅδιν ὤλλο πλἰὼ σιὼ Ὑῆς ὅταν 39 πλησιάσυσου, ταῖς 

δυσμαῖς ὑποχρύψη } ἥλιο, ἀναπλατιωομλύη µελαίνει τὸν αέρα καὶ 
τῶτό οι τὸ ἐκλει]μὼν ὁλίῶημα, τό πανσελιύων, ὅταν τῆς σελἰιύης «αξι- 

ο φερθµέης, ἡ σιὰ ὃ γῆς οἰληγαύση καὶ 3ἱ0Φυλώση τὸ Φέγίος. 
ο έ. Ὅπ δὲ ζὔχ ἄλλη Πς ὅδι ὃ Μρας ἡ Ληπὸ, μάφοιτ᾽ ἂν ἐφ9ένδὲ. 

Τίω "Αρτεμιν ἤδη που Φυγατέρα Λητὸς χαλΏμην δλλὰ καὶ Ἑἰλήθυιαν 
ὃ αὐτίὼ ὀνομάζομΏμ' αἐχοιῷ ἥτε ρα καὶ ἡ Ληπὼ, δύο εἰὼ μιᾶς }εοῦ 
«φθλσηορία. Παλιν ὁκ μὴ Λητᾶς ὁ Απόλλων, ἐκ ὃ εας ὁ Αρης: 
γέγνε µία δὲ δι ἀμφοτέρων διύαµις καὶ κέκληται ΄Αεης μλὺ, ὡς 
Ὀρήφων τοῖς κὉ βίαν κοὶ µάχίω συμπώμασ ᾿Απόλλων Ἀ, ὡς ἆπαλ- 

3 λατ]ων καὶ Ὑσολύων τἴό «ξὶ σῶμα νοσηματικῶν παὦν τον ὤνθρωπον. 

Δι καὶ δ ἐμπυρωπέτων ἄσρων καὶ πυριφλεγεκάτων, ὁ Ὦ ἥλιος Απόλλων 

αι ἂν. ὁ 

ἔωπα εΠ. ΑΙ γετο Ἱρίαπι Ταπθπεπι, αιοά εἶάπι 
Τί «μπι Ίογε οοπρτεβα Ἰαειῖῇεε, Τ,αίοπαπι Ἠος- 
ἔωτπαπα αρρε]]αίατη {εταπε: αξ γυ]σαεῖς πιρεῖΐς., εί 
αἆ ΟΙμαετοπεπι ρτῖπιο ἃς Ῥ]αϊαας ρα(ε[αᾶϊτο σοἴέι, 
Ίπποπεπι Ῥετίεξαπι εἰ Ῥτοπιδαπι ἴρβπα ποπιίῃα- 
ἴαπι βΗΠε, 

ΤΝ. Οµἱ νετο πιασῖς ἆεσοτε εέ αἆ παἴυΓα: ΓαΓῖο- 
ηεπι αοοοπηπιοάαίε Ἠαης Εαυυ]απι αεεἰρίαπε, Ἠα]α{- 
πποάϊ Ιπτετρτείαίίοπε Ίαποπεπι αι 1,αίοπαπι ΙΠ 
υπμπα Ἰάεπιαιε οομ]απρυπτ. Ίμπο, αἶσπε, εβ 
Ἔεττα: αιοὰ ραιῖο αηίεα ἀῑχίτιις: Ἰ,αίοπα εβ 
Νοσ, αμα[ οὐ]ίνιο ἀογπιίεπείμπη, εξ «οσπαία {απέ 
ποπι]πα Λητω Γιαίοπα εἰ ληΣὼ οδ]λυίο. Ίαπι Νοκ 
π]] α]αά εί αµαπι απιῦτα Τεττα: υδί επῖπι, αἆ 

:. οεςαίαπι γείσεης, [ια Ἰαεειάίπε αὈ[οοπάοτίε 9ο- 
Ίεπῃ, πίσταπα τεάάϊε αξτεαι: αἴαιε Ἆος ε[ε ρ]επί]ι- 

ηΙῖ Ἱαρίας ἵπ ἀε[εέταπῃ, φμαπάο Τ,άπας οἴγομπιειπεῖς 
{ρ]επάοτεπα απιΌτα Γεττα {ετῖίσετΙί αίαιε οὐίει- 
ταγετῖζ. 

Υ. Οκίεταπι, Ταίοηαπι ΠοΏ α[απι εΠε αίιε 
Ταποπεπι, εἴίαπα Ἠ]ης ΙΠ{ε]]ραςς. Τϊαπαπι ηἰπηῖ- 
τυπΙ γυ]ρο Ταίοης Παπ ποπιΙπαπηΣς: ελπιάεπι 
αποσιε είν γοςαπας. ΊΤαπο Ιδίεατ εε Τια- 
ἴοπα ἆμαε {απέ ἀπ]ας Ώεαε αρρε]]αεῖοῃες. 1Τ)εϊπάς 
ΑΡροΐ]ο αιάεπι εχ ]αΐοηπα, Μπατο γετο εκ Ίάποπε 
πατις εἴΕ: απιδο αιίεπι εαπιάεπα γίπα ας Ρροϊείζα- 
{επι Ἠαδεπί. Ματ εηίῖπι Αρης, αμα ἀρήγων, ἰὰ 
εἲὶ οβε”ι Γεγεπε ἵπ ολῇδις υὈί ρωσπα ας γί5 οεγη]- 
ασ, νοσαίας εβ: Αρο]]ο αυίεπι, [λπιαιαΠι ἆπαλ- 
λάτῖων εἰ αἀπολύων, 1ά ει ᾖδεγαπε ας [οἴυεπο, Ἰο- 
πηίπεπι πιοτοῖς 1115 ααδιθ οοτρις αβιείζατ. 1τ- 
ας εείαπι αἴτοταπα ατἀεπιἩπποτυπα εί «απάεη- 
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χέκληται, ὁ ὃ «φυροειδὶς "Αρης ἐπωνόμασαι Καὶ οὔχ Ἀπότροπόν οι, Α 
Ὁ αὐτλὺ 'εὸν Ταμήλιο λέγεῶα, καὶ Μητέρα Εἰληδνίας καὶ ἩἨλία 
νοµίζεῶα) }άμα μῥ }ὸ τέλος λῥεσίς δι «λύεσις δὲ ἡ εἰς ἥλιον κοὶ 
Φῶς ὃν σκότης πορεία καὶ καλῶς ἔφη ὁ ποιητὴς, 

Αὐταρ επειδὼν τόνγε µογοσόκος Εἰλήθυια 
Ἐζάγαγε σρος φῷσδε καὶ ᾿Ηελίε ἴδεν αὐγάς. 

Εὖ ὁ ποητὴς τῇ μῥ «οθ)έσὰ Ἡ σιύῤεαν ἔλλιψεν, ἐμφαίνων τὸ [βέόι- η 
ασµένον τ ὠδῆος, τέλος ὃ τῆς έσεως ἐποίησε, ἥλιον δὲν. Οὐκοιῶ ἡ 
αὐτὴ εὸς ἐποίησε καὶ γαάμον σωυελλεῖν ἵνα «λύεσν «Ὁρασιόωάση. 

5. Δά ὃ ἴσως κὶ τὸν όὐηλέρερον μῦθον εἰπᾶν. Λέγεται ὸ ὁ Ζόὺς, 
Ὁ Ὥρας ὧστ) διαφερομένης µηκέτι Φοιτᾷν εἰς τὸ αὐτὸ βηλομβῥης, λλλὰ 
κρυήάσης ἑαωτίὼ, αἁμηλονῶν καὶ πλανώμενο, Ἀλαλκομθει τὰ αὐτό- 

χΦοι σιωτυχὲν καὶ διδωχθἰώαι ὑπὸ πάτε, ὡς ὀξαπωτητέο Ἡ Ἡεαν ο 

σκεψάμΏμον γαμεῖν ἑτέραν σιωεεγοιῦτος ὃ τὰ ᾿Αλαλκομδύες, κρυφὰ 
τεµόνᾶ, αὐτὰς ὀὐκτέανον καὶ παγχόλίω ὁριῷ, µορφώσα τε αὐτίωὺ καὶ 
Χαταρεῖλαι νυμφικῶς, Δαιδάλίω «φςλσωγορόύσωάας εἶτα ὅτως ἀναμέλ- 
πεὼς μλὺ Ὑ ὑμέναιον, λητροὶ ὃ χοµίζεν πὸς Τειπωνίδας ἸΝύ 
λὺς ὃ καὶ χώµους Βοιωτίαν ὤθαμέν' περωμομλύων ἃ πότων θὗχέτ τ 

αὐ- 

Ό. 5. λητρὰ δε] Μίταπι αἱ Ἠϊο Ποτατη Ἱπ]είαπα που] οαρῖεῖς Γεοεταπίέ οππῃ Ἱπ[οτῖρέίοπε Γαμύλιος ὧδὴ, 4πο 1ρίε 
(αξῖίε {εουτας εβ Ὑΐσετι», ααΠ νετο ΝαρεϊαΗς ΟαπΗ]επα α Ῥ]πίατεβο απϊάεπι αρροΠία, {οᾶ αὉ ΕπίεὈῖο 
οπι]ῇα νε] αῖο οβία οπηῖῖα «Πεί. Έπτος Ρτοίεδϊας εβ εκ Ισποταίῖοπε απ{εσεἀεπ{ῖ6 ρατίϊου]α; ὅτως, 4811 
εἰ Ὑΐρετας ρετρεταπι, υἱ {οίαπα Ίοουπι, γεζῖ, Ώεϊπάε Ηγπιρπκρώπι φάει θµπο ἴπ πιράωπι οεή/ο. 

εἴππππογαπι, Φοἱ γοσαίαγ Αροϊϊο, Ῥγτοείς, ἴά εΠ 
ἠρπίως, ἸΜατ. Άεαιε α ταίῖοπε αἰεπαπι εἴ, 
πηάπα εαπιάεππαιε Ίλεαπι εἴ Ῥτοπυδαπι ἀῑςί, εί 
πηαίτεπη Τ,ποίπας Φο]ΐαιε Ἠρδετι. ἈΝαρθίαταπι ϱ- 
πίπι Εηὶς σεπεταίῖο εἰ: σεπεταῖἰο αυἴεπι, αμα 
Ρτορτεβιο αιαάαπι εχ (επεὺσῖς ἵη Ῥο]επι ας Τ,ι- 
«επι: εί ρυ]οηγε Ῥοΐξτα ἀῑχῖς, 

Ῥοβαυαπι Γρίαπα 1η Ίποεπα ρατέις Ταπεῖπα Ἰεναπᾶϊ 
Βο]]]οϊία εχ(μ]εταί Θοµίαιε αἀ[ρεχεταί αΓ88. 

Εεᾶε Ῥοεια ριαροΠείοπε οοπ]απέξίοπεπι ελίτ 
Πρπίβεατει ἀῑββου]ατεπα ας υπ φατίµ5: Άπεπι 
Ἄυέεπῃ σεπεγαε]οη]ς {εοῖί αἀ[ρεᾶχαπι Ρο]. Ίέαφιε 
μπα εαἀεπιαιε Ώεα Ἱπειπάϊ «ποφιε πιαγϊπιοπἰἶ 
Ἄμόϊοι Εαΐς, ας σεπεταεῖοηί γίαπα αρειίτεῖ. 

γ]. βδεά επίπι ορεΓ Ργεωπαι ορίπος Παεσίς, 
τάϊοτεπα εεῖαπα Ππιρ]οΙογεπιαυε {αὈα]απι ΠαΤ{αΓΕ, 
Ίονεπι αιἱρρε {ετιηί, αιοά παπα Γαποπί επι 
ἱρίο οοπνεηίγεε, εαὰε «οπργεῇις ἆθο]παπάϊ ολα ̓  
Ἰαίεργας σαρίαγεῖ, απίπαϊ ἁπδίαπα ας Ἱ]]αεφαε να- 
δαηίεπι ἵπ Αἱαἱοοπιεπειη Ιπάϊσεπαπα αλαπαπάο {ῃ- 
οἰάΠ[ε, εχ εοφιε ἀῑάίείΠε Τωποπεπι ἀεειριεπάαπα 
ε[ῖε ἵτα υξ Τρίο πονας πμρείας Ππιμ]ατείι. Έτρο, 
αἀ]αίοτε Α]αίοοππεπε, εχοΙά(Πε απεγουπῃ εχςε] 
ας τοῦιήίαπα, σαπω Εοτπιαῇε αίααε οτπαΠς ἵπ 
εἶεπι {ροηία:, Πα ἁα]απιααε ποπιϊπαΠε : 9 Γαξχί5 
εο5 Ηγππεμααπι «εοϊπί[ε, Γποπϊάας γπαρμας 
Ίαναετα αρροτια[ε, Βοροίίαπα είς εἲ οοπιἰΠαιο- 
Ώες Ρταδυίῇε. Ἠας ααυπι αθετεητατ ]άποπεπι 
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α ραν κφετερῶ, λλλὼ κοζωρᾶσον ὂκ τὰ Κἰλαιρώνο, αἴδ Πλαταήδων 
αὐτῇ γωναιιῶν ἑπομένων, ἐπ ὀργῆς κ) ζηλοτυπίας Ἰέησαν ἐλλεῖν «σεὺς 
τὸν Δία, ὁ τῇ πλάσματος Φανεροῦ ρομθε, αἱφλλαγεῖσαν μὲ χορὸς 

6 γέλωτος αὐτὴν νυμφαφωγεῦ' τιμήν 3 τὸ ξοανω (σεοῶεναι, οι] Δαί- 

"δυλα 7 ἑορτὴν “ροσαγορεῦσαῃ, χοταχαῦσαι Ὢ ὅμως αὐτὸ, καϊπε ἄνψυ- 

χον ὂν, ὑπὸ ζηλοτυπίας. 
ζ. Ὁ μῥ ὦω μῦθυς, τοᾷτος ὁ δὲ λόγος τοόσδε. "ρα καὶ Διὸς 

αἱοφορὼ καὶ εασεο Θὔδὲν ὤλλο πλἰὼ συιχεων δυσκροσία καὶ τροχός 
ζὸη, ὅτων δλλήλοις µηχέπ συμμετεῖται κ κόσμον, δλλὰ καὶ ονωμα.- 
λίας καὶ πεαχύτητος ἐγ[ενομλύης δυσµαχήσωντα λύση τὼ κονωνίαν, κοὶ 
Φδορὸν τγ ὅλων απεργάσηται- Αν μῥ ὦω . ὁ Ζεὺς, τωτέσν ἡ ερωὴ 

)ὶ συρώδις δώαµις αἴίαν αδάχη τῆς Ἀαφθορᾶς, αὐχμὸς τὸ γἱῷ 
ο Χοπαλαμθώνε; ἐὰν ὃ «ει τ΄ Μραν, τητέπ 7 ὑγρὸν κὶ πνόυματικίὼ 

Φύσι, ὕερις τιο ἢ πλεονασμὸς ῥητω, ῥεῦμα ἦλ)ε πολὺ χα σιυώμέορισε 

καὶ χΦτέκλωσε τὼ Ἰάντι τοιῶτη δέ πνος υομλύη καὶ «ει τὰς τότε χρό- 

νας, ὃ µάλιω τῆς Βοιωτίας βυθιείσης, ὧς «ΦἘῶτον ἀνέδυ τὸ εδίον κ) 

ἡ πλημμύρα ἐλώφησν, ὁ μὸ οξ οὐδίας κόσυος τὸ «ριέχοντος, ὀμόνοια 
ὃὶ αθλλαγὴ τ' }εῶν ἐλέχθη «Φθῶτον ὃ ἀνέοιεν ἐκ. το Φυῦ τῆς γῖς 
ἡ οοῦς, καὶ ζωύπίω ἠγαπησων οἱ ἄνθρωποι, τροφῖς [ί4 κ) σωτηρίας 3]9- 

κ 

ας τν δις 

η ’ 1άς 

ο ο 

{ε απρ]ῖας «οπείπεγε ποπ Ρροί(ι]Πε, εχ ΟΙάνατοπε 
πποητο ἀείοεπάϊΠε ππαρηπα {Πραϊαπι Βἱαϊίαεη[απι 
ἔατρα ππαεγυπη, τα εἴ τινα Πταίε ασι(αίλπι αςςιΓ-- 
τίβε αὰ Ίογεπι: ρατείαξτα Ππιυατίοπε μπα ϱαά1ο 
ει πία, τεςοποἰ]αίαπα ]ου], ἱρίαπι {ε πογνα αμα 
{ροπία, Ππια]αστο, πιρέίαγαπι ἆμοεπι ργαρυ]ῇε, 
ειππαιε Ἠοπογεπα επὶρυ]Πε ια: Πος {εβαπι Γ)α.ἁα]ο- 
ταπα ποπλῖπε {τεφιεπίατες, Ιρίαπι Ώππεη, οεῖ 1Πα- 
Ωἴπιε Ρε τινα]]Ώίεπα οοποτεπια[ς. 

ΨΠ. Ας ἔαὈυ]α αιἶάεπι ΙΙ {ε πιοάο Ἠαδεί : 
(ε]ας νετο τατῖο εἰ {εητεηεῖα Ώαςο εβ. Ἰ]μηοπίς ]ο- 
γ{φαε ἀϊβιάναπα η] αιά πΙῇ ε]επιεηίοτωπα Ιπίεπι- 
Ρείεπα ας ρεγίατρατίοπεπα Πρηϊβσαϊ, ἆμπαῃ «οΏρτΓιια 
ππυτάαφιε ργοροΓίίοπε {αρ]αία, αἴαιε Ἠα]ας 1η Ἱο-- 
επι ἵπααμαδ]]ΐεαίε ας ἁήςοτάϊῖα [αεσεάεητε, ργ]- 
παπα «οπ]απέΠοπεπι αςετδίοτε ρµσπα ἀῑΠοίψιπε, 

4ο ΡΓα/επίεπι Ἠμῖς ιπὶγετίο Ρρείεπι αά[εγαπε, 
Ομοἆ { ἱρίεατ Ἱαρίτες, ἵά εἰ «αἱοτ εί ἵσπεα νἰδ, 
εοιτυρεῖοπί «αμαπι ριαΡιετῖς, (εταπα α.[ἴας Ἱη- 
γαάϊε: η αμίεπι εΧ ρητίε ]ωποπί5, ος ε[ε Ἠυπηί- 
ἀᾳ: ΒαὈΙ]ααε παίµτα, αααῖά Ἱπ]ητίας εί εχίαρε- 
ταηίία οοηεἰσεΓῖε, Ἱππιπιεπία νἱ5 ἹἱπιὈτίαπα οπιπία 
Ρτο]μετε αἴαιε οὕτιετε οοη{αενή. Ίτααιε ααάπι 
ε]ω[πποάί αυ (επιροτίρις 1] αοοϊἀἰΠει, ἱρίαφιε 
πιαχίπιε Ῥωροιία αηµαταπῃ γογεῖρις Παμίία εἴει; 
με ρηίπιαπι εχ{ετῖε επιετῃίαιε {οἱαπα, εί ἱπαπάα- 
Εοπίς α ας γεπιῖῃε, ογπαζις 1]]ε ας {ρεςίες, αιιαξ 
οἰγουπιξυῇ αξτῖς {αάϊααε «σς]ὶ [εγομΙζαίεπα ε[ὲ οο-- 
{εευία, «οη{εΠΠο Ώεογυπι ας τεεοποῖ]ατίο παποι.- 
Ραΐα εἴι. ΕΙαπίαταπι νετο ρτῖποερς οαριί εχει]ῖε 
αὐετοιῖδ, εἄπιαΙε Ποπιίπες; ααοά γἱάχαπι {αρρεό]- 
τατεῖ, {α]ωίεπιαιο Ἱρίαπα .ετείατ, αὐαπιαταηές , 

ΥΟΙ.. Υ. 3 τ 



σού πλ ο σπα φκρ η 

μονὴν αρα μοῦσων. Οὐ 30 μόνον τοῖς ὀὐσέοέσν, ὡς Ἡσοδὸς Φηση, ὃλλα 4 Α΄ 
χοὶ τοῖς ὑπολειφλεῖσι Ὁ ΦΦδορᾶς, 

Άκρη μέν τε Φέρει βαλώνξς, µέσση δὲ μελίσσας. ; 

αιἱρρε θα; ΠΟΠ. 1ἶ5 πιοάο, αἱ Ρἰείαίεπι εί τε] ἶαπ αμἱ οοΠΙΠΠΙΠΕΠΙ οα]απηϊίλέεπι εβαρετίης, Σ, 
σίοηπεπι οοἰαπί, με Ηε[οάις Ἰοααΐζας, {εά Ἡς εἴ- Έπαποο ξαπάαί αρες, ας οβουπηῖπο ρἰαπάεπι, 

Εΐ ΔΕ ἡ οάίνων ποήσις δελ ἔοιχεν να] τ καὶ παλαὼν ἔε 
ξύλινον ρ ἦ ἦν τὸ «Φθῶτον εἰς μη ἐχσὸ Ἔρισίχθωον ᾿Αποόλ- | 

λωνι οτι υεωρλῶν. ἄγολμοα: ἕθλιον τὸ ὁ Πολιάδος ὑπὺ τἴό ἀῴτο- 
χθονων ἐδλουλεν, ὃ ) µέχρι νι ᾿Αθλωυάϊοι α]οιφυλάτ]εσν. Ἡ κο δὲ ο) 

Σάμιοι ξύλινου εἴχον εἴδος, ὦς «φησι Καλλίμαλος, 

Οὕπω σκέλμιον ἔργον εἰς ζόανον' ἀλλ ἐπὶ φον ο 
Δ νεόγλυφον ὤναζ 9εῶς Ἴοδα σωνής. 

δε γαρ καθιδρύωτο 9 ες τότε κο γὰρ ᾿Α9ήνης 
Ἐν Λίνδω Δαναὸς λέῖον ἔ9ηκεν ἔθος. 

Λέγεται δὲ Πείρας ὁ «Όβῶτος ᾿Αρηολίδος Μας ἱερὸν εἰσάμῆμος 7 ἑαυτᾶ 
Φυγατέρα Καλλιθυΐαν ἱέρεαν χατασήσας, ὂκ τ «ὶ Τίρωυδα ὀγχνίω 

Β. τ. 1] Αριά Ἐωεδίαπι Ῥταρ. Ἐναῃς. ΠΠ, Ρ. 99, εκ εοἆεπι, υιάσίας, Ῥ]αϊατε]ϊ ορετε. 
“8.3. ἀρχαῖον ἔοικεν] γαἰεΚκεπαετ, Πιαίτιο, ἵπ Ἐπτιρ. Έταστη. Ρ. 216, ἀρχαῖον ἐκ ἔοικεν----. 

Ο.1. Οὕπω σκέλµιο κ.τ.λ.] Ώε Ἠος Ίοεο υιἀεπάις Ῥεπί]εῖας εί αῖ αἆ Οαἱπιαοπί Έταρπη. ΟΥ, Ρ. , α17. εἰ 
γαἱοκεπαετ. Ὠϊαισίο. Ῥ. 210. Ἐκλιοαϊ 11ας γεγῃοπεπῃ, αἲ στα σαπα Ιεξίοπεπι να]σαίαπη. 

- π. Ῥπετμπέ, αέξ {ο δε (αἱπιας τας 
ες 

Νοπάσπα βοε]πιῖον οραβ Ῥεπε Ρρο]ίαπι, {οᾷ πποτε 
ΕΙΡΟΑ ας νείυίτα γἰάείις εΠε Πηρφεπάοτυπα Απίϊσμο Αα]βέατιο εξρεῖν ὀνκα΄αδοι. 
Ππια]αστογαπῃ οοπ/{αείμάο; Παιϊάεπι Πρηειπι βἱ6 επ]αί εωρῦ Ίλεος Ωπιμεδονὰ, αἰώθρα ν Μι 

{αΐξ αιοά ἵη Ώε]ο ρηήπιηπα Ρετ {Ἀοταπη ]εσαίίοπεπι 11πάϊ Ώαπαας οοἴππηπαπα Ρο[αϊξ ρτο βαΐσα, 
Αροϊιπί αῦ Ετίπςμέλοπε οοπ{εοταίωπα ε{ξ: Πρπς- 
απ Ἱέεπι οὗ Ιπάϊρεπίφ Αεεϊοϊ ΜΠίπεινα Ὀτοιος ία γετο Ρίπιας ]αποπίς Ατροϊίςα έεπαρ]απι 
Ροβέωπι, ἀμοά Αθιοπίοηίο Ἠοάίεαμε {ετναπε. ῥΡο[αίΠε {εττατ, ει (αἱγίαπι Β]ίαπι {αοετάοῖσπα 
Οωη ει Φαπιί Πσπειπι ]αποπίφ Ππιι]αοτωπι Ἡδ-  εἶως [εοίῇε, αίαιε εχ Τ1εγπιμί( αγοοτίδυς {ούχαπι 



ΔΕΙΨΑΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΛΑΤ. ΔΑΙΔΑΛΩΝ. 5ο7 

α τεμὼν ὀὐκτέανον, Ἡρας ἄγολμα, μορφῶσω. ΤΠέτεαν μὺ 3 εἰς εοῦ 

χόπᾗειν εἰχόνα, σκληρὼν Ο δύσεεγον καὶ ἄφυχον σὔχ ἔοάλοντο "χρυσὸν δὲ 

το ὃ ἄργορον ἡγομῦτο γῆς ἀχάρπε καὶ διεφαρμηῤης χεώµατω νοσώδη καὶ 

Ρυΐο, 

Ῥύτυπι {ΥΊνεβτεπι τοιίαπι ἵπ Ταποπίς {αζιαπι 
οοη{οιπιαΠε. ΊΝαπι Ιαρίάεπι αι]άεπι 1ρᾳ, τξ τεπα 
«ωτίοτεπα παἰπυίαιε αττί οὑεαιεπίεπι απίπιαφις 
εατεπίεπα ἵπ ἸΝωππϊηίς εβῖρίεπι {σα]ρεπὰο {οπιατε 
πο]εῦαπε: αυταπῃ αμίεπι αίαις αΓρεπίαπι Πεγῖ]ϊ5 

ἡ χηλίδως οξαν)εῖν ὦασερ µώλωπας ὑπὸ πουρὸς ῥαπιῶείσης ἐλέφαντ ὃ 

3 παίζοτες μὴρ ἐῶ- ὅπε «φελσεχρῶντο, ποικίλµατι τθοφῆς. 

Α., 5. τροφής] Ὑοτίὶ αο Π εΏεί γραφῶς. Ὀετίε Ἰος, απῖ βαφῆς αιῖ τρυφῆς, εἲ α]άἀνῖθ αι, νω]σαίο τοι 

ας ν]εἰα(1 {οἡἱ πιοτροίος «οἶοτες εΠε ας {οτάες αιιαί- 
ἆαπι πιαομ]αίααε εκ {ετγα Ισηῖς αἴάοτε Ρρετουίῖα : 
εὔοτε νετο Ιπίετάμπα {απε ι(ευαπέωτ, {εά ρεί Ἱω{απι 
λἆ νατὶείαίεπα ρἰέχυΓα». 

η ὸ 



5ο8 ΠΛλΟοΥΤτΤΑαΡΧΟΥ. 

ΙΑ. 

ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΣ ΗΣΙΟΔΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ. 

ΧΙ. 
ΕΧ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΙ6 ΙΝ ΗΕΡΙΟΡΟΜ. 

/ 

α. Ι δὲ ἀγχωλομήτης ὁ Προμηβεὺ», ὅτω γὸ Ὑοάφαν δεῖ κο 
κο] ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΣ, Κρόνος ής ὕοι καὶ νοερῶς ἑαωτὸν γοῶν, κο 

ἀγκύλως εἰς ἑαυτὸν ἐπεσθαμμλῤος -----. . α 

β’. Τερὶ δὲ Ἡν ἐν Ὠκεανῷ νήσων Ὅμηρος, καὶ Έτος ὁ Ἡόοδος, ὁὶ | 
Λυκόφεων, «6 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ὁ Φιλόσρατος ὁ Δίων ὁ ἕτεροί πνες συγ-- 

Ὑγραφήκεσαν, ὡς ἀγαφή τε ἡ χώρα τν 9 αθὶ χαταπνεοµένη ζεφύν 

Τθλο ἔτής ἑχάπωυ οἰναδίδωσι τὰς χαρπούς ἀλέίσε δὲ Φασι καὶ τὰς ο 
Ἀποδεξιωκότων Ψυχὲν α|απορθ µεύεῶ αἱ Ὑράφωτες ποιάδε - Περὶ τὺ 

"ες ακτὼ τὸ αι τ Βρεταυνίαν νησον ᾿Ωκεανᾶ, ἄνλρωποί τες οἰχοῦσι ο 
« ὪχβνοθΊραμ Χφτήκοοι μὲν Φροαγίοις, Φόρου δὲ μὴ τελοιῶτες αὐτοῖς 
εκ, Ότοι «ει τὸς αὐτῥ οἰκίας κφεύδωτες Φωνῆς ἀκθησι κολάσης αὐτὴς, 

/ λ λ / ᾿ / 2 / ν ν {οκ / «καὶ κρὀτε αι τὶς }ὐρας αἰώώνοντω αἀνασώντες δὲ πλοία ὀὐρίσκασ 

ε.α. Αριά Ῥτοείαπι ἵπ Οοπιτηεπίατίο ἵη Ἠεβοά. Ἔργα καὶ Ἡμ. Υ. 48. ρ.23. εἁϊτ. Ώαπ. Ἠεϊπαϊ, 
.β.] Αραά Το, Ττείτεπα Ιπ Βολπο]ῖ αἆ Ἠε[οά, Έργ. καὶ Ἡμ. Υ. 169. Ρ. 5ο, 
.. οὗτος] οὗτοσὶν, Ἐά. τϊποανεϊ]ι Ψεπεία. 
: συγ[εγραφήκεσαν] συνεγράψαντο, ΤΕίΠςΑν. 
. ἔτες] τοῦ ἔτους, Ττιπσαν. 

. Περὶ τὸν ἀκτὴν----ἀπεκόμιζον] Ἠιο Ίουαφ Ῥ]αίατεμο νϊιπάϊσαπάας «β, οοπιραταεῖς Ὠείεξε. Ότας. Ρ. 419. εἰ 
Εαεῖε Ίπαε Ρ. 941. 

.κατήκοοι] Πία ἨαῬεί Ττϊποανε]]απα : ω συ 

Όλι ὧο ὁ  ωι 

ω Ρεσρεταπι Ἡοαβεω κάτοικον. 

1. 61 νετο Ρτοπιείλεις ε[ὶ ἀγκυλομήτης, Υετ[α- Ρίοπεπι, Ρετβαηίε ΄Ζερῃηγτο εοπίμιο, {ει αωοί- 
εμ5, οὐΠαμῖς ριρράϊεας οοπΠ]15, ἵτα εηπῖπι αηηϊς ἔταόχας {εττε: 1]]ας Ἱίεπι ἀϊσιπί πιοτίποταπα 

{οτιοεπάωπα εΠε «οπίεπάί{ Ῥιυτακοημυς; εῇ ῥα- 
τατηΐας ααἰάαπα, Ιπίε]]Ισιοί]τετ {ε 1ρίε Ιπίε]ίρεης, 
εἰ τεοµῖνα5 ἵπ {6 Τρίε οοηγεγίΗ5. 

ΠΠ. Ώε Ἱη[α]ϊ Οοεαπὶ, ἩἨοπιεγας, Ἠε[οάις 
ποῄβετ, Τ,γεορπτοῦ, Ριύτακςµῦς, ΡΠΙοβταεις, 
εἰ Ώου ππεπιοτία ρτοάιάετυπε, Εετε]επι εΠε τε- 

αηΐπιας ἐγαηςίτεταγί, αἴαιε ἵεα {οτίδυπε: δέ Οἴτουπι 
ἐς Ἠεεις Οοεαπϊ Ἱπία]απι Ετιίαπηϊαπι ααεπεῖς, 
«ς Ποπιίπες αι]άαπι Ἠαδίίαπε ρἱ[ελίοτες, [αράϊεα 
ἔ Ἐταηεϊς αἶάεπι πες (Ἅππεηπ νεξίρα]ες: Ἠῖ ρε 
« {οπιπυπα αιάαπί γοςεπα οἴσομπι ἆοπιο5 {αα»5, νο- 
ἑὁ οαηίεπι 1ρίο, εί Ραιίαπι Ιέεπι αἆ Ίαηυας Πετί 
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Α πια, ἐχι τὸ αὐὑήν, οήίοα τῶν μερα εἰς ταῦτα οω εἰσελθυντες μιά 

ὁ ῥπῇ «φθὺς τὶὼ Ῥεεπωνίαν γῇσον χΦταίρουσι χωπηλατοιώτες, Χαίσε 
ὅ μόλις ὅλω νυχβημέρω λαίφεσι π/επαμδύοις Ἀφταπλέοντες εἰς οὐτὼ, 

ὁ ὅτε παῖς ἰδίωις ναυὰ κεχρίωτα/ ὀνὲ 9ομῦ Ἀποοάντες ὀξάγεσιν οὓς 

ὅ σὲκ εἰδότες Φφέρµσν οιράά: «Φὄδενα δὲ ὁρῶντες ἀχούωα Φφωνῆς τῶν 
ε ’ ” 9 9 λ 

6 ἑποδεχομένων αὐτὰς χατ᾽ ὄνομα, κοὶ κ» Φφυλίὼ καὶ κ» συγνειαν καὶ 
3 , Ν΄ ς { ) / ο/ 

5 τεχνίω χαλᾶσης αὐτὸς, Ὀ αὐτίό δὲ ὁμοίως Ἀποχρινομλῥων' ϐ ὤὥτω 

πάλι μιᾷ ῥοπῇ «εὺς  ἑωωτῶν Ἀποπλέοτες αἰώόνονται τῶν νηῶν 
ες 2 / λ ὁ ὰ αχ ) / 22 ᾽ / / »/ 

ἐλαφροτέρων, η οτε ὃς εἴχον ἀπεχκόμιζο, Ἐκ τώτό πάντες Εφασων 

| παῖδες Ἑλλήνων, ὀκεῖ τὰς ' Ἀποθειωχότων Ἀ]άγεω Ψυλάς Ὁ νιῷ καὶ 
"Ἠσίοδός Φησι «Ὅδὶ τ Ἡεώων. 
κ Υ. Λέγει δὲ ἐδλὺς οὐ τὰς τῇ τύχη ὁὶ τῇ Φδωάμει «εθέχοα:, ὥς 

ο Φησι ΠΙΔΟΤΤΑΙΧΟΣ, δλλὰ τὸς κατ ὀλρετλὺ «θέχοᾶ:, ὂκ τότα μᾶλλον 
δεμοὺς 7. ὕθριν αφόρητω. Οἱ μὴν 3ὸ ὂν δωάμει ἳ σφόδια δυφγεραί- 
νησι οπι πεῖς ὂκ αἴδ ἀθενεσέρων εἰς αὐτὴς ὕορεσν οἱ δὲ κατ δρετὶὼ 
ζῶντες ὁ ζωύπις τὰς ὕδθρες αἱαήνεσν. Οὐδὲ ὸ χείεων ἐγὼ, Φιν ὁ 
Σωκράτης, ἂν ὁ δεῖνα οι κόῤῥης µε πατάξη αἀθίκως.---- 

. εἲς ταῦτα] εἰς αρέβ ἵπ Τεϊησαν. 
. σεπ]αμένοις] Μίπας Ῥεπο απερώπ]αμένος, Ττιπεαν. 
. αὐτὸν] ταύτην, Ττῖησαν. 

 φυλὴν] Ἠεϊπβαπα εἆ. πια]ε φυλακήν. 
. αὐτῶν δὲ] δὲ αΌεβ ἵπ Τπποαν. 
. »ηῶν] νεῶν, Ττίπσαν. 

» σάντε] Α0εβ ἵπ Ττίπσαν. {οτίε τοῖς, 
.Υ.] Αρυιά Ῥτοείαπι αἆ γετί. 212, Ῥ. 57. ΟΣΟΥΣ Όιοο 8 ἠ Οιῶο 0 

ο05, πποτέποταπῃ αΠίπιας ἴ]]ίο ἆεσετε: αιοά ηιπς 
είῖαπι αῖ Πεῄ[οάυς ἆε Πετοῖδυς. 

ΠΠ. Ῥιυτακομυς ἀῑοίε, Ηεποάαπι ἐδλὲς, 

αν (επίαπε: ων νμεῖς, πανιρῖα φυαἆαπι Ἱηγοπῖαηέ, 
ποη μα, νεξζζοτίδις Ρ]επα: Ἠσεο Ἱπρτείι, τ- 
ἅ παὶριο αἆ Βτιωηπίαπι Ἱπία]απι αρρε]]απε, μπο 
ἑ6 Ἱππρεία ααυπῃ αἶίας {αἱς 1Ρῇ παν]ριϊς, ρα[1ς αἆ- 
ἔ6 εο νε], γίκ ἀῑεῖ εί ποέχίς {ραίίο (αηίαπι νίατα 
«6 εοηΠείαης, 1ΤΕί εστεβι πανῖοις, εἀιομπί γεζτο- 
έέ τες αος 1ρῇ πείοΙ γελεῦαπε: πεπιίπεπι γἱάεῃ-- 
ἔέ (ες αμά]απέ νοσεπῃ εχεἰρἰεηεῖαπα ἴ]]ος εε αρρε]- 
δὲ Ἱαηῦαπι ποπαίπε, {τοις «ορηαέίοπε, ατεᾳςίο : 
{6 αμάϊαπέ Ίξεπι Πρίος νεξῖογες τείροπἀετε. ος 
6 βαέἴο, ἁοππυπι τυτία τεπανίραπέθ», {επέίμηί πα- 
ἔ νὶσία {αα Ἱεγίοτα εΠε, ααπι ααμπῃ 1]]ος νεέχοτες 
«6 ἀεγεμετεπί. Ιἀείτοο ἔαπια εχ{ἶᾶι αριάἀ ατα- 

Ῥοπος, αΡρε]]ατε ποπ εο5 αιί {οτέαπα εἴ ροίεηέῖα 
εκςε]]αηέ, {εά εο5 αἱ νἱτεμίε ρτα[ἴαηί, Ἠϊπο πια- 
ρίς εἰῖαπι Πσηϊβεαηίεπα απαπι {1έ Ιπτο]εταδί]]5 οοἩ- 
{απιε]α. ΊἹαπι Ροίεπίο νεπεπιεπίϊ αβποϊαπεας 
ἀο]οτε ρε οοπέπιε]ίας 1ρῃς αὖ ἱπβγππϊοσίθιις ἴ]]α-. 
ία: αἲ αυ {εουπάυπι γἹτεπίεπι γ]νυπί, ηας αο- 
αυε οοπέπιε]ία ΠΙΙΙ [αοῖαπε: «Φώγε επέηη ἀῑείο-- 
{ΟΥ ερο [7 ἱπαμῖε Ροσταίε», {7 πο αἰ[φιεὴς 1 ΤΙάΧ- 
{]απι ῥεγε([εγή, 
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ὃ. Τὸν ῥόθον οἱ μβὺ ἤκμσαν τὸν Ψόφον, ὅλεν κὶ ῥόθιον χφλέῶ-αι τὸ Α 
χτυποιῷ κὺμα. ο ῥεῦμα. ΤΙΛΟΊΤΑΡΧΟΣ δὲ [βοιωπαάζων, ὅτω 3ὸ χαλᾶν 
Βοιωτὰς τὰς ὀρειᾶς ὁδοὺς τὼς οενὰς κο δυσώντει ῥόφους ὀνομάζεῷ-αῇ 
Φησν. Εἰ ὅω τῶτο κρατοήη, λέγοι ἂν ὅτ 5 δίκης ἑλκομβῥης κπὸ τῶν 

2 λ / ν ε ς 

οι δώροις τὰς δίχως κθωόντων σκολιῶς, ῥόθος δοε. τήτέςι δυσώντης ἡ 
ς ολ Ν .ν ὁ νά ες) νο ων ο / ν αν 
ὁδὸς κ, πεαχέία, ὁὶ ἣς ἔλκεται ὑπὸ Ὅ δικοςῶν ἀνήκειται }ὸ τὸ εὐ)εῖ 

τὸ σκολἰὸν, κὶ τῷ λείῳ τὸ τεαλὺ, καὶ τὰ ἀὐδιοδεύτῳ τὸ σενὸν χο δαωρίαν. 

ἔχον ποιαύτη δὲ ὅδι πᾶσα μοχθηρὼ κβάσις. 

έ. Δέ δὲ σιωαάπ]ειν τὸ 
Διμὸν ὁμοῦ κ λοιμὸν, ἀποφθνύθνσι δὲ λαὸὶ 

υποῖς ὃν πολλοῖς Φερομύῥοις, «ὑπρράντα δύο «ἴχουο Ἡ πτῶνγε σρατὸν ἂπ- 
/ Σ. εσω ς ὦ 

ὠλεσεν ὁ τὰ ἑξῆς. Οὕτω ΠΔΟΥΤΑΡΣΟΣ. 

σ. Τὸ μὴν λεγόμρο, Φανερόν' εἰ μὴ ἔπ δίκη κοὶ τιμωρία κ τῶν 
αἀδίκων, μησ ἔξεσ πι πλέον οἱ δίχφιοι τῶν αδίχων ὂν τῷδε τῷ παρόν 
ὁ ἐφορᾷ ὁ Ζάὺε, µήτ᾽ αὐτὸς εἴω δίχοµος, µήτε παῖς ἐμός δίκής γλ) 
Οἐχ ὥσης, ὄνομα, µόνον ἔσαι τὸ δίκαιον εἰ ὃ 9 τὸ δίχφιον καὶ αἱρετὸν, 
ΚΩΝ - Ν λ λ 2/ «/ ω ο « κ κάν μη ᾖ «ξεόνοια, κ) Φόυκτὸν τὸ ἄδικον δῆλον ὅτι πᾶς Έτος ὁ λόγος 
«επ]ός. Διόπε ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ τὰς ἑπὼ τέτης «χουο ὀκίάλλει ὁστὸ 

εδ]. Αριαά Ῥτοσ]απῃ αἆ νετ[. 218, ρ. 07. 
. ἔτω }ὸ καλεῖ---ϕφησω] Ὑϊάεπίατ ἆπαρ Ιεέχίοπες ἵπ Ἠαπο υΙϊοίαπι οοπ{α{ς, εβε: αἰίετα, ὅτω παρὰ Βοιω]οῖς----, 

ὀνομάζεδαί Φησιν: Α]ἴετα, οὕτω καλεῖν Βοιωτὸς---ῥόθής φησίν. 
.ε.] Αριαά Ῥτουίαπι αἆ νετ[. 241, Ρ.ός. 3 

τοῖς ἐν πολλοῖς----ἕξης] Ἐοτίε, κ) τὰ ἑξης Ἡ τῶν γε σρατὸν ἀπώλεσεν, τὼς ἐν πολλοῖς φερομένως ὑπεροάα δύο σίχες." 
. Αραά Ῥτοείαπῃ αἆ γετί. 265, Ρ. 66. Οοπέ. Τζείχ. ρ.71. 
. διὰ τὸ δίκαιον] Ῥοτίε, δη τὸ δίκαιον. ΦΕΒ ἛῬ η Ὁν ωο 9 - 

1Υ. Ὑουεπι ῥόλον α]Π αοοϊρῖαπί ρτο [γερίη : Υ.. ]αηρεπάα {απέ Λιμὸν ὁμᾶ καὶ λοιμὸν, ἄπο- 
υπάε εείαπι νο]απέ ῥόδιον ἀῑοί απάαπι βιάχαπιαιε φδινύδεσι δὲ λαοὶν οµπα Ρτοχἰπαϊ Ἡ σὠν γε σρατὸν 
{οηαηίεπ. Αε ΡιστΑακοβῦ», Γεγαπι Βαξεοξῖςλ- 
ταπι Πωάϊοίας, Ίπαμῖε Ῥαεοίίο γοσαΓε ῥόδες γῖα 
τηοηίαηαδ, απΏσιίῖας, εἵ ατἀάμα». Όυοά { ρτοῦε- 
της: ἀῑσαί ας, ῥό9ον εΠε αυαπάο Ἱας νἰο]είατ αὐ 
15 ααῖ πιαπετίβθας ἱπάιιόί ολιί]ας ας Πτες ρεινετίε 
{μάϊσαπε: Ἠος εί, ατάμαπα εἴ αἴρεταιῃ ε[ε γίαπι 
Ῥετ. αυαπι Ίᾳς ταρίατ ας (ταλίτατ α ]μάιεῖους : 
ορροπίτατ επίπι τεξχο οὐ]ίααπ], Ἱεγί αἴρετυπῃ, εἰ 
αιοά {αεί]επα Ἠαῦεῖ (ταηΠίωτη, ὰ αιοά ἀῑβιεί]επα 
ετ αησωίέωπῃ. ΄Τα]ε νετο εβ οπιπε ρΓαν η ]μά]- 
εἶωπῃ, 

απώλεσεν, οπαῖβῃς ἆμοῦις ππεάς νγετβρις, αωἱ ἵπ 
Ρ]ετίίαιε Ποτῖ ἔεταπέιτ. Ιτ ΡΙύΤΑΚΟΗῦΦ. 

Υ]. Θδεπίεπίία ρετίρίοια επ. ἱ πυ]]απι εβ 
ᾗπ5 πες γἱπάϊδα αἀνετία Ἱπ]ωβος, πες πιε]ίοτε 
ίαπε οοπάϊίοπε 1 ααπι Ιπ]αῆ Ἠος {εοι]ο, 
αιοά Ταρίτεγ συδετηαε; πεο εσο πι ]ξμς, πες 
Π]ία5 πεις. Ομοά[ επῖπι πα]]απα ε[ξ ]η5, Ἰαξαπι 
ποη επῖε πΙβ ποπιεΏ ηπδΏς. ΒἱΠ γετο εἰ Ἰξυπα 
εβ εχρείεπάιπι εείαπι Π πυ]]α {Πε Ῥτονίάεπίία, εί 
Ἰπ]ξαπα βιριεπάιπι; αρρατεῖ, (οἴαπα απο ΟΓ2{10-- 
Ώηεπῃ ε[ε [ρετναςαηςᾶπι. ας οὗ ταοπες Ρα 0- 

8 

. . κα 
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α τῷ “ΤΙώ ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς,-----ἕως τῇ ᾿Αλλὰ πίγ ἔπω ἔολπω 
α τελᾶν Δία τερπικέρουνον ὡς ἀναδίας τῆς Ἡσόδου «ξὶ διχφίων κο 
ἀδίχων βάσεως. 

-.ζ. Κάλλια τὸ φιλόσοφο ἦθος οἷόν ὅθιν εἶπεν διὼ τώτων ὁ ΤΠΛΟΤ- 
ΤΑΡΧΟΣ δΙλάῷαι. Τὸν μὸ 1 ̓ Αρχλοχὸ κο τὸν Ἱππωνακτα βλασ- 
Φημίας συγράναι κ Ἑ λυπησώντων Τιμοκροτίω ἃ καὶ Μητεόδωρον 

Β τὴς Ἐπικερέης, ἀδελφὲς ὀνᾶς καὶ «φθὂσκεβσωνᾶ, Ἀλλήλοις, ὀπδοκῦο 

χὠτ λλήλων συγ[ράµµατα. Καὶ π δὲ τότως λέγε, ὅπεα 7ε κι Ἐε- 

νοφαίνης, αἱ δί τινα «πεὺς τὸς χωτ᾽ αὐτὸν Φφιλοσύφης  ποιητὰς μμρο- 
Ψυχίαν, σιλλὴς ἀτόπες ὀκ]εναι λέγεται κὉ παντων Φιλοσόφων καὶ ποι- 
ηδδ. ᾽Αλλὰ τὸν ὄντως μασιὼν Ἡσίοδο μηδὲν τοᾶτο πα)εῦ οὐ 9 
μεσικοῦ τὸ μελαγχολῶν' λυπηλέντα δὲ «πξὺς τὸν ἁἀδελφὸν, ἂντ τοῦ 

ο βλασφημεῦ, νεετᾶν, εἰδότα τῶτο δ) τὸ τῇ Σωκράτες ὅτι "πῶς ὁ χφχὼς 

ἄχων ὄδι κοχὺς, δείται ου ναεσίας, καὶ ἴσως α)πιγνώσεται ἑαυτὸν ὄντα. 

μον --- 

ο ρα». 

| 

χα χόν. 
η. Οὐκ Ἀποδεχτέον τὸ ΙΛΑΔΟΝ, ὡς ΤΠΔΟΤΤΑΡΣΟΣ οξηγήσατο, τὸ 

πὰᾷσαν ἐγχολπίσαῶαι χοκίαν ὁμΏ δηλοιῦ ----. 
9-. Ζ]ώων μλὸ ὁ Στωϊκὸς ὀνήλλατ]ε τὰς «ἴχας, λέγων 

«4. ὅ.] Αραά Ῥτοείαπι αἆ νετί, 284, Ρ. 67. 
λέγεται] ΑΡεβ ἵπ Τσίπεαν. 

Ἄ ... κ. Παν - νά αλ πα ο πο ὁ ἁκηνά {λν." {--. 

. ποκιςεακΕθαμεεοώνο αψ εως ρ ων. .. Αη) ' 

δώ Αθ 

, νι 

. Αρυά Ῥτοείαπα αἆ νοτί, 284, Ρ. 67. 

πι, 

ΤΑΚςΗῦς5 {ερίεπι Ἠος νετίας {ρωγῖος ]ιάϊσλέ, Ιπάς 
οὐ 1]]ο Πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφβαλμὸς----μίαιε αἆ Ἠωπς 
᾽Αλλὰ τάγ᾽ ἔπω ἔολπα τελεῖν Δία τερπικέραυνον, 
ἨΗε[οὰϊ ἆε τεῦις ]α{ής εἴ ἱπ]α{εῖ5 ]αάϊοίο Ιπάίσπος, 

ΥΠ. Ῥιυτακοβμῦς ἀῑείε, ἱησεηίαπα πποτείαιιε 
ΡΙΙ]οί[ορΗῖ Πος Ίοςο ρυ]ςμεγγίπιο ἀεο]ατατι. ΊἈΝαπι 
Ατοβί]οςμις εἰ Ἠίρροπασ, Ιποιέ, ργοῦτα εί «οΠ- 
γἱοῖα {οπ]ρίεταπέ αἀνετί[ας «05, αἱ Πρίος οβεπά]{- 
{επτ. ΄Τ Ππιοογαίες αμίεπη ε{ Μειτοάοτις, Ερίουτεῖ, 
αἴηυε αἆεο {ταίτες, απαπα ἵηπ ππιέμαπι οβεπΠοπετα 
ἸηοίάϊΠεπί, ρχος αἀνετία {ο Ἱηνίοσεπι [οπρίος 
νυ]ραταπε. Ἐτ απίἀ Ἀον ππεπιοζεπι ὲ αααπάοσαἰ- 
ἀεπι εί Χεπορβαπες, Ρεί αμαπιάαπι {ο]]]οεί ρι/{1]]ο 
απηίπιο αάνετίας {αἱ (επιροτίς ρΠΙ]οίορ]ιος εί Ροεῖας 
οοπεερίαπι Ἱπγ]άίαπι, αἀνετία οπΊπςς ρΗΙ]οίορῃος 

”.] 
6. 9.] Αριά Ῥτουίαπι αἆ νετ, 291, Ρ. 74. Ῥιπίατοπο ἰπραεπάμπα, Ἰοεί ΠΟΠΊεΏ ε]άβ ΠΟΠ’ πεπποταίαπα 

|) 

εί ροείας γετίας πιοτάαοςς, ὁ 11ος ἀῑξτο», εἀῑάῑε. Αέ 
Ηε[ιοάυς, τενεΓα Μιΐις ἀεάϊεις, αὓ Ίου πιοίθο Εαῖέ 
Ἱπππημηίϊ. οι επίπι ε[ Ποπιϊπίς. Μαᾗς ἀεάιεῖ, 
ππε]απς[ο]]αε, τά εβ ατα ΕΙ]1 εε Ιγαουπάϊΐα, Ἱπάι]-- 
6ετε: {εὰ {αοςεμ{επίεπα {ταίτῖ, οοηνΙοίοζωπη Ίοσον 
αἀπιοπΙείοπεπι αἀλίδετε, Πτπιϊζεγ τεπεπίεπι Ἱ]]ιά 
Βοογαέίς ἀῑδχιαπα, Ο7ΗΕ7Η 7/2 ἡυέέήα ε[[ο πα. 
ΤΡίεὰΓ ορις Ἠαδεε αἁπιοπίείοπε: «πλ αἀΏϊδίέα, ος-- 
εαῇε 1ρίε ασποίσεί {ε πια]απῃ ες, 
'ΥΠΙ. Χοπ ρτοδαπάα εβ ΡΙύΤΑΚΟΗΙ Ιπίεί- 

Ρτεία{ῖο γοοίς Ἰλαδὸν, α αἱ εαπι τεάά(ε αέ [επίας {τε 
Γοἱά/η [η1ἱ πα {{έα”ι φιια[ [πη εοηαβΙεξῆ1, 

ΙΧ. Ζεποι Ρίοίοις ρειπιαίαῦαί ος ἆιος Ύεί- 
{15 ἀΐςεπ 
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Οὗτος μὲν πσανάρισος ὃς εὖ εἰπόντι σίθηται) 
Ἐοθλὸς ὃ αὖ κὠκένος ὃς αὐτῷ πάντα νοήση" 

τῇ ὀὐπείείᾳ τὰ «οβοτῖα Φιδοὺς, τῇ Φρονήσἁ δὲ τὰ δευτερξα. ᾿Αρίαπ-- 
πος δὲ αἰπ᾿ ἐναντας ὁ Σωκροιικὸς έλεγε, συμοόλε δεᾷαι χᾶρον Σ) ἢ 
αθοσαὲν. Ὁ δὲ Ἡσοδος τῇ µέτε µάλισα πυγούνει, πεξῖς ἕξεις διε- 
λὼν, τὶὼ ἔμφρονα, τμὺ οἰνόητον, τὺ µέσίω. ὋὪν ἡ 
λῳ αἱ ζαπλησία!: αἱ }ὸ τὸ σω αὕταρκες' ὧσε (ὁ ὁ ἑαυτώ πάντα νοῶν, 

μῥ Σρύη καὶ τὸ 
Β 

οι] «φςβοβὼν ὅσο, ἂν ἦ, καὶ εἰς τὸν ἔπειτα, χρόνον ἀμείνων ἐλσας να, 

δὲ Φάωκτοτάτη, τὸ μή ἑωωτῷ διύαῶαι τὸ ὀρ)ὼ λογζεῶα, µήτ' 
ἄλλοις ἐπείαι συμἰολοις ἔλελεν. Μέση δὲ τήτων ἡ τὸ σωρορατιοῦ 
μῥ τ' ἁμεινόνων σὔχ σα διώαµις, ἐπαχολαβητικὴ δὲ τὸ σιωοβώντον. 

{. ὁ Αἰδὼς ο) σὔχ ἀγαθή. Καὶ τῶτον κο τὸν ἐξῆς ο7γον. παρεμ- 
θέολη-α) ληθφρενας Ἅπο τᾶ Ὁμήρον κ ΠΙΛΟΥΤΑΡΣΧΟΣ εἶπε, 

ια. ο Πῆμα χοχὸς γείτων. Ταῦτι ὁ αἱ τῆς ἱρυρίας ὁ ΤΠλοχ- 

ΤΑΡΧΟΣ ολικώσωτο. Καὶ ὴὸ Αἰτωλὴς καὶ Αχαρνάνας, Ἑλλίωας ὄνζις. 
κο] γείτονας ὀκτρίψαντας αἱ. πλεονεξίαν λλλήλες καὶ Καρχηδωίης κ) 

Ῥυζανήες αἱ ἔμφυτο δυσµλύειαν «Ἕι σκαλμοῦ διενεχλενας, ὂν τὰ 
Ῥοσσόρῳ ναυμυ:χήσωνα:. Καὶ ο τς ἰδιωτκῶν γειτνιάσεων πολλὰ μὸ 

. Ὦ σροσαιτεῖν] τὸ ασροσαιτεῖ, Γτῖησαν. 
. ἐκθήσετιι] ΆΡεβ ἵπ Ττίποαν. 
. συνορῶντος] Ἡπουίαπε οετίε πιαπ]{εβα [αιπί Ῥ]αίατοβϊ γεβῖρία, 
5.) Λριά Ῥτοείαπι αἆ νετί. 315, Ρ. 7ο. 
«μα. Αραά Ῥτοο]απῃ αἆ γετί. 24, Ρ. 81. 
. Καρχηδονίως] 1 ερεπάατῃ, Χαλκηδονίες. 

Ἐοτίε Ρτοχίπια ᾳποαᾳπς ε]α{άεπα {1η{. 

ΟοπιρΏανΙί Τ2είζεε Ρ. 83. 
αλλ. Φ δ Οῶι δα 

Οὗτος μὲν πανάρισος ὃς εὖ εἴπόντι πιθηται 
᾿Εδλὸς ὃ) αὖ κάκεῖνος ὃς αὐτῷ πάντα νοήση. 

οὑεάιεπεῖα Ρρτίπιας ἆαης Ραττες, ρτιάεητία: (εειη- 
ἀᾳ5. Ατζρρως νεΓο Βοεγαίίους, οοηίτα, ἀϊσεῦαί, 
εως {ε ἱπάισεγε εοπ/αγίο φαηη πεμάἰεαγί. Α: 
Ηεῄ[οάιις πιαχίπιε πιεάἰοστίε2ίειι οοπ{εφαίζατ, ἔγες 
Ῥοπιίπαπα ἀπίησιεης Παδίευς, ργωάεπίεπι, Ίππρτιι- 
ἀεπίεπη, πιεάίμπι. Όμοτυπι Ί]]ε ορείπιας ας ΤΙ-. 
γίπα παίµγα Ππιῃς εβ; αιίρρε αμα: ἴτεπι) Πδί 
Γρία [αΠείε; ἵτα ας ἶ6 αιἱ Π)ἱ 1ρίε οπιπία, αἩς-- 
ευπιαὰε πες, απἰπιαάνετεῖτ 2ο Ρτοίρίεῖς, εἴίαπα ἴπ 
Ροΐζεγωπα ἵεπαρις ππε]ίοτε εγοητα υ{ατας Πε. Ῥε[ι- 
πιις εξ εοτιπῃ Ὠαδίεις, αιἱ πες 1ρῇ ΠΌί οοπ{(α]εΓε 
ΡοΠαπε, πες αἶον «οπ{Ι μπα ἁαηίες αιά!ίτε νο]μπέ. 
Τετίο ἵπ Παδίτα εἰ ἵπίεγ ἆμος 1]]ο πιεάιο {ωπέ 

Π, αἱ εα να]επέ {αοι]έαίε, ποπ αέ Τρ ορππαπα 
Ώπέχα ρετίρίοίαηε, {εά ας ϱ2 ρετίριοϊεπΏδρας οῦτεπι- 
Ρετεπτ. 

Χ. «« Αἰδῶς δ ἐκ ἀγανή.”. Βκάογ υεγο πο δὸ- 
πμ. Έτ Ἠσης εί ρτοχίπιαπι νετίαπι Ηε[οάεο ςα-- 
πηῖηϊ Ῥείρεταπι αἀ]εέῖος ες, αιίρρε {απιίος εχ 
Ηοιπετο» ἀῑςίε ΒιεστΑακςμύ». 

ΧΙ. «« Πῆμα κακὸς γείτων.. Ὀαπημμη πιαΐωε 
υἰζύπας. Ἠλπίς (επιεπεία βάεπι οοποϊΠανῖε Ριυ- 
ΤΑΚΟΗύ5 εχ Ἠητοτία. «τοι, Ιπφωῖε, εί Αοατ- 
πάπες, (ταοί εἲ νὶεϊπὶ αιτίααε, ΡτορῖεΓ εἰ 
εαΐεπι {ε Ἱηνίσεπι οοπιτίψετυπε εἴ Ἰανοαέατιηε, 
Ομα]οεάοπίϊ ει Βγσαπεῖϊ ρε Ιππαίαπι ἱπίπηίοἰείαιη; 
Πεε 4 {εα]πιο οἵτα, αἆ Ῥεί]απι ρτορτεί!, ἵπ Βοί- 
Ροτο πᾶγα]ε ρτοξ]ἵαπι οοπιπηϊ(ετιηέ, Ἐτ ἵπ ρηϊναςίς 

κ ΜΜ αλ. -... 
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Αα. ἀγαθὸ συµβανειν αἱ ζώτας, ὡς πι Φλάκκε καὶ Κάτωνος πολλὼ δὲ 
τὸ ὀνανία. Τὰς 39 γετνιάσέ αἰφορμὰς «οοξενἒν ὀμίοτε πολλών ἐπ- 
πρειῶ. Αὐτὸς μλὺ ὅω τὸν [βομὸ εἰς «δαάδειγμα παρέλαθε δεῖ δὲ ὁκ- 
τείνν οὖὶ τὸ ὅμοια } λόγω, ὡς σὔχ ἂν θὐδὲν Ἀπολοιτο 19, Ἰ γείτονα. 
Πρὸς ἃ καὶ οἱ παλαιοὶ νόμοι βλέπωτες, ἐδιχαίωσων Ἵ' Ὑπολλυμῥων τὸς 
γέίτονας σιωαλλαγµάπον. 

(5. “Ὅωόν τ’ ἀγαθὸς µέγ ὀνειαρ Δέκνυσι τᾶτο ΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ. 

᾿Θεμικυχλέα φλῥ Φασν ἢ Πλάτωνα, ποιπρόίσκοντα, τὸν αγρὸν λέγευ, ὅτι 
ἄγαθον ἔχει γέτονα. 

ΙΥ. « Βῆς Ἀπόλοπ᾽, Λέγεται ὅτ Θεμισοχλῆς χωρίον πιπρόσκων 
ὀκέλόνσε κηρύτ]εβα, Ὅπ ἀγαθὸν έχει γείτονα. Ἔνιοι ὃ οι ἐδέξαντο 
γωναῖκα, Ἀπὸ τῷ ἀλφεσίεοια ὅτι ἐσ ἂν γωνὴ µοιχόυλείη, εἰ μὴ γείτων 
Χαχος εἰ. Ἡ οὐ µόνον τον κ τὶὼ χὠμίζω γείτονα, ὂλλα τὸ κτίώη τὸ 
2 ων 5 Ἂ ως ο ω -ὂν τῇ ἀγροικία, ἢ πᾶν ὁποιῦ κτῆμα. 

ιδ. ὅ Τὸν Φιλέοντι Φιλέω. Τώτες ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ἐκθάλλει τς 
οἴχης. Ὁ 3ὸ µέλλων λέγεω ὅτ τοῖς ἀγαθοῖο τὸ διδόναι «φθοσήκει χοὶ 
ὡς χαίρουσι διδύντες, ἄτοπος ἂν εἴη λέγων ὃ Φιδόναι τῷ Φιδόνπ, κοὶ μὴ 

Ά. 6. συναλλαγµάτων] Ἐὰ. Ἠεϊπί, αβετιίοαπι Ἠαδεῖ: {ωσεί οπιπΙπο αα]ά οοτταρίἰεἶα», 

Β.τ. ιβ.] Αριά Ττείχεπι αἆ γετί, 34, Ρ. 83. Ε]οιεπάωπι ὃ Πλάτωνα. 
Β. 4. Υ.] Αριά Ῥτοείαπι αἆ γετί. 246, Ρ. δι. ααοά Ῥ]αίατεβϊ ε[ε εκ Ρτίοτε Τ2είζα» {οἶλο]ῖο Ἱπία]]σίίας, Ὁ]- 

πια Ρατ Ἡ οὐ µόνον ὃτο. Ἀαῦοί αιἱά νΙΕ1. Βαρρ]ενϊ γετίεπἀο, 

0.4. ιδ] Αριά Ῥτουίαπι αἆ νετί. 3561. Ρ. ὃ5. 

νιοϊηΙ(αρας, ππα]ία εχιπέ οοπιπιοάα, ιέ Εἰαοςί 
εί (ατοηῖς εχεπιρ]ο οοπβαέ: ππμ]( εείαπη ἵπςοπι- 
πηοάα, ΊΝαπι νἱοἰηίίαϊες ργαῦεηῖὲ ππμ]έατυπα οςς3- 
Ποπες Ἱπ]ωτίατωπα. 1Τρίε αιἰάεπι Ηε[οάις Ῥονεπι 
εχεπηρ]ί Ίοςο ποπιἰπαν]ε; Πο γετο ἀεδεπιις αἆ 
Πποϊ]ία εχίεπάετε Ὥος ρταοερέαπι, Ἱία Ἡξ {αευα- 
πημς, οπιηίπο ΠΙΙ] πΙά Ρε νιοίπαπα ρετίτε. Ἐά τά 
{απε (ρεέχατιπῖ Ίμερες αηίῖααα, «4 ιἱρρε αιια 6- 
ταπι απιῄαταπι αδίοπεπι ἆαῦαπε αἀγετίας γἱεὶ- 
ΏΟ8. 

ΧΙ. “«Ὅσσον τ' ἀ]αδὸς µἐγ’ ὄνειαρ. Φα πέμηι 
ὀοπις εοποίῶ. (Ο)Πεπάϊς που ΡιυτακοβΗῦς: 
ἀῑοΙε επίπι ΤΠεπιββοε]επι (νε] Ῥ]αίοπεπι) αααπ1 
νεπἀετεί αρτωπι, Ἆος αἁάιάτΠε, εἶα ε[ῃε Ῥοππα 
ν]οίπιπι. 

ΧΙΠ. «« βἒι ἀπόλοιτο Ἆος βεγεα. Ἑετατ 
ΤΠεπιβοε]ες ασγιπι νεπάεῃδ, ἸαΠΠε ΡΙΓαςοπεπι 
2ἀάετε, εἶας εΠε Ῥοπμπῃ νἱείπωη. Νοπηι] νετο 
ὀουε αοοεροταπὲ Ρο Με: Ρτορίετεα αυἷα 
Πας ἀλφεσίδοια, ῥουε: αά[ογεπε ἀῑείτατ: ας Π ἀῑςαί 
Ηε[οάιι5, πεφε 14ΧΟΓΕΗ αάμ)εγατί Πήῇ { Ππα[μς {έ 
υἱείπμε. Ἱέααιε ΠποΏ πιοᾷο γἱοίπαπη π ρᾶρο, {εἆ 
εί ἵπ µε, Πρπὶβσαξ: πες {οἰαπιπιοάο Ῥονειῃ, {εά 
αωαπινῖς ρεοιάεπι, εί ααοάςμππααε πιαηςἰρίωπη, 
2ρΓΙ. 

ΧΙΥ. «« Τὸν φιλέοντα φιλεῖν.. {ππαπίεη {ε αγά. 
Ἠορ νειας Ριυτακομῦ» {ρωγίος Ἰάϊσαι, ΊΝαπῃ, 
ἱπαιῖε, α αἱ ἀΐοετε γιυ]ε γε ΄Ι4ΙΠΕ ΦοπΟΥµήα ε[]ε 
Λο εο/΄ε σαιάεγε ἀαπίες, ἱπερίας Πέ ἀΐοεης 
ἁαπάωπι είῖε ἁἆληεί, Πποηπ ἁρπάμπι Ποῦ ἁληεῖ: {ο 

ΥΟΙ,. Υ. 3 Ὁ 



τή πα οσα πμ μοκοχ 

Φδόναι τῷ μὴ διδόπ' ὅτω }ὸ ἂν τὰς δύσἁς οναγχφίας ἐποίε, τὰς δὲ 
«Ἕοχο ηγεμλῥας τἶν «ὐεγεσπῶν «ξέκοψεν. 

Ὁ μῶὺ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ τότες ὀθελίζει τς «ἴχμο, λέφων, Οὐδέποτε ἂν 
δυέῶ-αι Φίλον εἰ τν ΦιλιωθησομΆων ἑχάτερος αἰναμψει «οθὺ τᾶ ἑτέρι 
Φιλιωθύδαι. | | 

ιΕ. Ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ εἰχάζει τς ποιότης, ὅσοι «φθθαίρεσι δωρητικἰιὸ 
έχεσι τοῖς σφαιρίζΩσιν οἳ λαβόντες τὼ ὑπ' λλλήλων ῥφῆσων σφαῖροω, 
οὐ χατέχεσν, ἔτε αἀνππέμπουσι τοῖς μὴ εδαι σφαιρίζεν, λλλὰ τοῖς 
ανππέμψωι διωαμδνοις. 

(. ὁ Μιῶὸς ᾱ ἀνδο Φφίλῳ εἰρημλῤο” Τάσδε πνὲς τὰς «χο 
οἸξέοαλον ὁ δὲ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ἐγκράνε δεν γ9 οι] τὸν Φίλον σιωεργὸν 

«δαλαμβανεν ο) ὡρισμ]ῥῳ μιῶώ ἔχθραν «θοξενᾶ τὸ μὲ ὃ ἆμοι- 
οῆς ἔργω ἐλλιπὲς ἀδόκητον πσάρξαν. Τάτῳ δὲ ὅμοιον, καὶ τὸ τὰ «φθὸς 

τὶς ἀδελφὺς σωναλλάγµατα μὴ ἀμάρτυρα ποιῶα/ τὸ ο] ἐποχλὲς 
αφαιρῶν εἶπεν Ὅπ γελάσας, τητέν ὡς παἰζονᾶ, καὶ μὴ ασαδαζονας 
πολλὴς 3 Ἀπολέῶαι Ἀ9 τὸ ποιρυῦῶαί τιν οἷς ἀπιρεν δέον, απιρεῖῶς 
δὲ πάλιν οἷς πιπυῦῶ-αι δέο. Διὸ χρεα Ὁ ὄχι ἶ μαρτύρων ὁμολογίας 

8. Ὁ μὲν ΠΛΟΥΤ.] Αριά Τ2εΐτετα αἆ γετί. 351. Ρ. 87. 
6. ιε.] Αριά Ῥτου]ατα αἆ νετί, 353. Ῥ. ὃς. ' 

«4. 15.) ΔΑραά Ῥτοείαπα αἆ γετ[. 368. ρ. δο. Τοΐσπι απο Ίοσαπι Ῥ]{ατο]ο αά{οτρεπάαπα εΠε, {8115 οβεπ- 

6. 
αι Επιῖ]ῖς Ίοεις ἵπ ΟΡΡ. Μοτα]. ρ. 533. Β. 

ἔχδραν προξενεῖ---ὑπάρξων] Ίπ Ἐὰ. Ἠεῖπί, αποῖθ Ἱπο]αίαπι εβ. Ίμεραπι, ἐπεὶ ἐχδεὰν' σροξενεῖ μετὰ τὸ ἔργον 
τὸ τῆς ἁμοιθῆς ἑλλιπὲς ἀδοκήτως ὑπάρξαν. ' 

«4. πιγοῦθαί τισι---δέο] Μα]ϊπι, σισεύεν τισω οἷς ὧπιςεῖν δέον, ὠπισεῖν δὲ «πάλιν οἷς «σιγεύειν δέον. Ω μον 

επἶπα εί ἀαίίοπες Βαϊυαί πεεεβΠατίας, εί ρεῖπιας ἵπ 
ἁαππάο ρατίες ας ΡΓῖοτεπι ἆατε {ο]]ας. 

ῬΡιυτακςηῦς πο οδε]ο ποίαῖ νοτίας, ἀΐσεῃδ, 
ἸΝαπιαασπα ααεπιαάαπῃ αἱεεσῖ {οτε απαῖουπα, {1 μ{εΓ- 
ας εχίρεξτεί ἆοπες Ιπίαᾶαπι «οπεϊ]απάϊ 2ῦ α]έετο 
πας. 

ΧΥ. Ῥιστακςβῦς «ο8, αιἱ Ῥεπεβεοεπεῖα ΡΙο- 
Ροβειπα απίπιο ο«οπεερίάπα ἴεπεηί, οοπιραταί ουπα 
19, αιῖ ρί]α Ἰαάμπε: «ιἱρρε αιϊ παῖῄαπα Πδί αὐ 
αἱ ρί]άπι ποἨ τεεπεηῖς, πες εαπι τεπαζυηί {ς-- 
πατίς Ρί]α Ἰπάετε; {εά 15 αἱ εαπι γἱείβϊπι τεπηῖς- 
ἵετε ροῇμπε, 

ΧΥΙ. «« Μιδὸς δ ἀνδρὶ φίλῳ εἱρημένοςι”” ΐεγερε 
απίεο Ὁἶγο εοη/{ἐα---.  Ἠος νεα» ααἱάαπα ρτο 
{ρυγῖϊς Παδεπε: αἲ ΡιύτΑακομῦς ϱο5 ]μάϊσαί 6ετ- 
ΠΠΩΠΟ. Ώερεπιας επῖπι, Ιπαα]ς, εεῖαπα απαίομπα 
ορετῖς {οοίππα αΠαππετε οεΓία εἰ οοπάϊέα ππετοεάς. 
Ναπι, εοπεᾶο οΡρείε, τεπιαπεταίίο {Π ορἰπίοπε 
πΙΙΠΟΓ αοοϊἁαί, Ἱπ]πη]οἶεῖα οαυ/ῖαπα ρταδεί. Ἠσίς 
Ππιῖ]ε εβὶ αἰεετυπῃ ρταβοερίαπῃ, αιοά Ἰμδεε, εείαπα 
(είτες αἀλίβετε ἵη ραδεῖς οσα {ταϊτῖρις: {εὰ αἱ εἶας 
Ἱηνίάίαπι Ἱεπίτεει ἀῑκίε γἱάεπάο {εβε αάῤίδεγε, 14 
εβῖ απα[ Ίος ποπ {ετίο, Γεά ρετ Ίοοιπι, Παε. Μα] 
επίπι ρεγίεταηῖ ογεἀεπάο αιἱδὰ5 ποπ ορογίεδαῖ, εί 
ΠΟΠ οτεἀεπάο αι ρις οροτίεθαέ, Ἱεααιε πεοε[ασία 



ΛΕΙΓΑΝΑ. ΥΠΟΜΝΗΜ. ΕΙΣ ΗΣΙΟΔΟΝ. ετς 

κ. καὶ ο τἶό ἀδελφῶν, καὶ οχι τῆς τᾶ μιῶὮ «φθθομολογίας κοὶ ὁπι 
Φίλων. | 

αζ. ὃ Εἰ Φλό κεν καὶ σµικρόν. . Δοχε μῥ απηετιῶαι πῶτο τὸ 
«σεῤῥηνότος ἔχει δὲ κοὶ σωωέχειω. ᾿Ἐπειδὶ  εἶπεο, Ὅπ κἂν ᾗ 
σμικρὸν τὸ οἰφαιρε)ῶν, παχνοῖ πὸ αφαιρε]έντα, 9. πἱὼ αχούσιον ἀφαί- 

ῥεσν, ἐπήγαγεν Ὅπ τὸ σμικρὸν οισωρόυόμημον μδὸ µέγα ἡ γύετα, 
5 ἀφαιρούμῆμον δὲ εἰς τὸ μηδὲ χφπαλήγε ὧρε εἰχότως λυπέ καὶ τὸ 

σμικρὸν ἀφαιρούμῶμον. Καὶ εἰ τᾶτο ἀληλὲο, ὀρῶς ᾽Αθισυτέλης ἔλεγ), 
Ὅπ χέίρισον αἴό ὂν τὰ βίῳ τὸ ΜΗ ΠΑΡΑ τοττο λεγόμημο εἰ 92) 
κοπαφρονῖτο ὡς μικρὸν ἔχοσων καὶ «πιλέοιμὴν ΜΗ ΠΑΡΑ τοττο, χὰ- 
χὠς «απθάξοιμλυ΄ ὁν μὸ ὦωυ οἰχονομίαι λιμωξομΏρ, τᾶτο αἰεὶ ἐπαάδο]ες' 

| ὂν δὲ τῇ διαίτη νοσήσυμΏμ, πολλάκις μΏῥ παρορῶντες τὸ ὀρ9ῶν, λέγοντες 
ο ο ὃ πιώτίω τὼ Φωνίώ. ἡ }ὸ κάδ᾽ ἓν ἔχφσω ἔλλεψις μεάλίω «ἀθροίζει 
ο υποῖς παρορῶσι τὺ [βλαάοίω. 
| ο. 5 ᾿Αρχομῤε δὲ πίθε καὶ λήγωτος Κα) ὂν τοῖς πατρίοις ὅοὶν 

ἑορτὴ ΤΠιδοιγία, καθ ἱὼ ὅτε οἰκέτίω ὅτε μιῶωτὸν εργει τῇ Ἅπο- 

λαύσεως τῷ οἵνα )εμιτὸν ἱῶ, λλὰ «Φὐσωνᾶς πῶσι µεπιδιδόναι τὰ δώρου 

| Α. 1. ἐπὶ τῆς τὸ μιῶοῦ] Ὠε]επάαπι ἐπί. 
ᾖ Α. 3. εζ’.] Ῥ]αατομαπι ααέτοτεπα Ρτοάσπί οµπι οτα(ο, ἔαπι Ίου αμ ἵπ ΟΡΡ. Μογ. Ρ.85, Ε. ΕΙ ἵη Ῥτοείο 
α δἆ Ἠεβοά, 359. Ρ. 84. 
Ἡ Ἑ. 4. καταφροεῖτο] Εογίε, καταφρονοῖτο. 

0.9. μ’.] Ῥτος]. αἆ νετί. 366, Ρ. 86. Ῥ]ίατολ που εἴε ποπ ἁπδίταδίς, αἱ Ἱερετῖί ε]ι{άεπι ΘΥπΙροί, ΥΠ, 4. 
Ῥ]ωτα ἵπ Ῥτος]ο ἔπετε υί αρρατεί εκ Τ2είτε. 

Φμίά ἔη ῥοῇ]εα, ΝΕ) ῥος γε[εγ: Ναπι { υπυπὴ- ε[ῖ ευπι ε{ρα ἔταῖτες οοη/{εἰεηέῖα (ε[άαπα, ἔαπι εΓσα 
αμοάαιε περ]ίραπιις ἀϊοεηίες ΝΕ} ῥος γε[εγί, πηα]α απιιςσος «οπ/{ 1 {ωτίο πιειςεἆῖς. 

ΧΥΠ. «« Εἰ γάρ κεν καὶ σµικρόν.”..δἱ φάση 
επί ῥαγυΗΗ ῥάΥυο αάάίάεγις---. Ἠος ρΓαεοερίαπι, 
οαπι(μαπα γἰάείατ ἀἰδ]απόχαπι 2ῦ αητεσοεἀεηίε, 
Ἠαδεί ἵαππεη ουπα «ο πεχΧιιπι. Ναπι ααωπι ἀῑχίΠει, 
-4ῥαίμση, φιιαηυῖς ῥαγυμ/μήα, {α/1ΕΗ 40ἱΟΥΕΙΙ αά[εγγε 
εἰ α φπο αιεγέήν Ργοβίεγ ἐπυο[ωπίαγίανι αὐ]αί{ο1ε1, 
{υρ]ηρίι Εέῑαπα ῥαγυ κ] εοπΗ{πµο εὐησε/η {η- 
«1η πάση Φοάάαηα [εγί: ἐγΙΠΗΗµήΗ ἀεπιεπάο {η 
{ΙΙ αὐίγε; ἱαφμε ΠΟΛ [πε γαίέοπε οΗἱα7 ῥαγυι- 
ᾖμη αλίαίωη, αά[εγγε «οἱογε εἰ πρ α/εγΗΜΥ. 
Αίαιε Ἠου { νεταπι ε{, τεᾶε ἀῑχιε Ατίῤοτε]ες, 
Ῥείππιυπῃ εΠε ἵη γἱία συδετηαηάα Π]]ιά ἀιάχαπι, 

ποδίς ετίε: ἵπ το {απιϊλαγί αἀπιιπιβτοηάα, ε{[ιτῖθ- 
πημς, ἵη γίόα τερεπἀο αρτοϊαδίπαις, Ὠος {εππρες 
αοεϊπεηπίες ἀἰδχιπι εαπάεπιααε οἈη{Ι]εΠΑΠΙ Περε- 
(επίες, τεόχεαπι αρεπἀωππαιε περ]ἰρεηίε», ΊΝαπι 
οπι{ιο Ππρι]οτιπι περοίίοίΗπ ππασπαπα ἁαπιηί 
{απιπ2ΙΏ «οἡ1δίε περ]σεμίδρις. 

ΧΥΤΙΙ. «« Αρχομενε δὲ πίὃε καὶ λήγοντος. ἵπ- 

εἰρίεπίε αμίεΊ ἀοο εἰ ἀῑε[πεπίε---. τα ἵη ρᾶ- 
επ] Ιπ[ή(μεῖς ε[ε {είζαπι Ῥϊαερία, 1ἀ ε[ ἆολη 
αβεγέίο: αιο ἵπ {6ο πες {εναπι πες ΠΙΕΓΟΕΠΔ- 
τίαπα {9 εταέ ατοετε α {Τιεπάο γνίποι {εὰ {[αογίβςίο 
ΡεΓαέχο ἆοηα Βασελί οσα οπαμίθφ εΓαηΐ οΟΙΠΠΙΙΙ- 

ασ 



ιό Πωλ ο σε ήρικο 

τῇ ἑορτῇ συμφώνως δεῖ δὲ καὶ Φείδιῶ-αι μειαμλύες πὶὼ Ἀπόλαυσι ὧςε 
καὶ εἰσαῦθις ἡμῶν λυέῷαι καὶ αὖθις εἰ δὲ ἀπαναλωῦέντος τῇ πλείσυ 

τὸ λειπόμλρον εἴη, γαλεπἰὼ Ἔ) τὼ Φειδώ τότε 3, Φιὶ, τάχα ἂν κοὶ 
τροπείη καὶ ἄχεηξον Ὕῥοιο τοῖς Φεισμθῤοις. Τὸ μῥ ὦω δρχομὴῤε 
χορέσαῶ-αμ, παιδεύει «φθὺς χομωνίαν τὸ δὲ µεοσόθι Φεδεθ-αι, «φεὺς οἷ- 
χοοµίαν τὸ δὲ, χελεπἰὼ 5) τὼ ἐν τὰ πυδμΏῤι Φειδὼ, «σθὺς Σνπό- 
λαυσν τἴό κἩ χαιρὸν. | να 

ο.  Ὁς δὲ γυυαμὶ πεποί)ε, πέποι» ὄγε Φιλήτηα. Τοῦτον 
ΓΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ γαρᾷρσει τὸν οἴχον σηµαίνει δὲ τὸς Φφιλήᾶ, τὶς ἀφαι- 
ριῶ-α{ πι κοὶ ὀκφορᾶν ἐέλοῖᾶς, «δὼ τὸ αφαιεᾶν καὶ ὑφελᾶν τὰ ὀνό- 
ἁατος αὐτοῖς τε]εντος. ιά ον 

κ. ο Μηνολνὴς ὃ παϊς σωζοι πατεώϊον οἴκον ΦφέροεμΏμ.᾽ Δόξειο ἂν ο 
ὥτοπος ὁ «ἴχος εἶναι καὶ ἀγανακτοιώτος ὅτι γέγονεν οὐ µόνο τὰ πατθί. 
Μήποτε 3, Φηῶν ὁ ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ κοὶ Πλάτων ἔπεται τὰ Ἡσόδῳ καὶ 
μον / ον ὶ / Ἡ ἁ / 9/ ω κε 
Ἐενοχράτης, Λυκοῦροος «φβ τώτων οἱ πάντες ὢοντο δεν ενα. 
κλάς ως ο ων Αα δα ολ / / οσα 

νόμον χοταλιπέν κό τῶτο ἱώ τὸ πο Ἡσιόδου λεγόμβμον. Δοχεῖ δὲ ἡ 

κ Α. 2. δε δὲ καὶ φείδεσθαι---αὖνι.] Ἐοτίε, δεῖν δὲ καὶ φείδισδαι µειβμένὴ, ὧσε τὴν ἀπόλανσιν ἡμῖν γενέσθαι |ὸ εἰσαῦδις. 
--Αί, αααπα Τεΐησαν., Ἠθδεαί, δεῖ δὲ καὶ φειδοῦντα µιευοµένῶς τὴν ἀπόλαυσηῳ, {οτῖε Ἱεσεπάαπι δή ὃν κ) Φειδὸς 
ταμιενοµένοις, ὥσε τὴν ἀπόλαυση----. ΄ 

.. τὸ λενπόμενον εὔη] Ἐοτίε, τὸ λειπόμενον ὀλίγον εἴη. 

9] Λρυά Ῥτοοίαπα αἆ γετί. 273. Ρ. 86. 
.κ.] Αριά Ῥτοείαπα αἆ νετί. 374. Ρ. 88. 
. τῷ πατρί---δεῖν] Ὑπ]δο ΡετροταΠῃ, τῷ πατρί, μή ποτέ Φησιν Πλόταρχος κ) Πλάτων ἔπεται τῷ Ἡσιόδῳ καὶ Έε- 

νοκρώτης ) Λυκῦεγος, «ρὸ τύτων οἱ πάντες ῴοντα δειν----. 
ΩΩ ο -α ον 

πὶςαηάα. Ίέλαιε τεξτε εἰ {ε[ίο ἐεπιροτῖ οοΠρτι- «τησι.. Λαπι φαί ηιἐοΥ{ εοπ/ά1ὲν εοη/ά! ἐς Γγ- 

τῷ Διωύσα. Καλῶς ὅω ερητωι, δὲν Ἀρχομὴῤα πσίθου χορέσιῶωι, κοὺ Α 

ο πμ... 

επίε ἀῑέχαπι ε{, οβογέεγε αά {αέ1είαίεπι δίδεγε Γπεί-- 
Λήεπέε ἀοίο: ΟΡΟΓίΕΤΕ Υείο εεῖαπι ραίοεΓε ἀεοτεί- 
εεπίε ἀο]ίο, υἴ εε ἵη ροίΐεταπι εἰ Ἱέεταπι ποδῖς 
Ἱϊοεαί {αῖ: ααοά { γετο, οοη{Ηπη(α ππα]οτε ρατίς, 
εχίραυπι {τ τε]ίαυαπι, ἁλβεῖ]επι εΠε ρατεῖπιο- 
πηίαπα: ἴωπο επίπι, Ιπαυίξ, γίπαπι Εασίας εἰ Ιπωξί]ε 
Παϊ ρατεεπείὂυς, Τρίτωτ ἐπείρίεπέε ἀοίίο α [αἱρία- 
{ση ῥίδεγε, Ιπ{Εευῖε πος αἆ «οπιπιαΠΙοπεπα: /πεἱ0 
ο ῥαΓεεγε, αἆ ρτιάεπίςπι τεῖ Εαπιϊματίς αἀπαϊη]- 
Ἠταίίοπεπα: ἵπ βιπάο ἁιεί]επι εῃε ρατοἰπιοπίαπα, 
αἆ υ{απῃ {επιρεβίναπι, 

ΧΙΧ. «« Ὁς δὲ γυναμὰ πέποιδε, πἐποι»᾽ ὄγε φιλή- 

Ζι. Ἠυσπς νετίαπι ποίαέ ΡιυτΑακςΗῦ5: φιλήτας, 
ἱπαυῖς, Πσπίβςατε «ος αἱ αἰᾳαῖά αι{εττε εί εΧ- 
ΡοΓΏγε ἆοπιο οαρ]αηξ, ποπιίπε 1ρῇ5 Ροῇίο α γετρο 
αφαιρεῖν ει ὑφελεῖν αογγε, [μ/Ύ1ῤεγε, 

ΧΧ. «« Μενογενὴς δὲ παῖς σώδοι πατρώϊον οἶκον 
ἔὁ φέρδεμΏν.”. Ὀπίομς υεγο []έως, [εγυαέ ῥαίεγπαπι 
40Η ῥά/εεπᾶο. Ν Ιἀεβέατ ἱπερίας εΠε νετίας εί 
αἲστε {εγεη{ῖ, αιοὰ {ρίε ραίτί ποη υηίους παέας 
{αίΠει Πλας. ἙοτίαΠε αυίεπι, Ἰπααῖϊε ΡΙιύστΑκ- 
οΗῦ5, εί Ρ]αΐο {εααῖεας Ηε[οάαπη, εἰ Χεποεταίε», 
εί απίε Ἠο5 Τ/γοευΓρι5: α αἱ οπιπες εκΙΕιπιατιπε, 
υπ τε]πααεπάμπι εΠε Πετεάεπ, Αίαιε Ώος 

----- 
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κ λέξι εὐχομῆῤα Ξ), κοὺ οὐ συμθηλάύωτος τὸ αδ----" σώζοι πατεώϊον 
« οἶκον ὀὐκτικόν Ὅὸιν' ὧσε 5) } λόγω. “ Εἰ καὶ μὴ πλείας εἷεν παῖδες, 
« Ἀλλὼ µονολυὴς, ἃτός γε σώζοι τὸν οἴκο. Τὸ δὲ ἐπόμῆμον σχίδον ἔτι 
μᾶλλον λύει τὼ α[αολίώ. | 

κα. ο Πλείων μὸ πλεύνων µελέτη, μείζων οἱ) οπιφήκη” Μήποτε 
δὲ, Φηὰν ὁ ΤΙΛΟΙΤΑΡΧΟΣ, ὀκενο λέγε τὸ τᾷ Λάμπιδο, Ὅπ πλείων 

Β Ὦ ἡ Φρονῆς οι τᾶ πλείονος πλώτα μείζων Ὢ ἡ οπίδοσς, ἰὼ οἶπιδηκίω 

ἶπεν, υπ σιωαύξοντος ἑαυτὸν τί πλώτο [9 τὼ αἴ ὀεγάνων ἀὐπορίαν 
ὁ ὃν ὑπηρεὴ καὶ ὁ Λάμπις ερηκεν ἐεωτήλεὶς πῶς ὀκτήσατο; 

Τὸν μδῥ ὀλίον, ἔφη, χαλεπῶς, τὸν δὲ πολὺν ῥᾳδίως, πολλῶν ὄντων Ίδλ 

ἡ περνομύτων. 
κβ. ὁ Τηρμὸς δὲ Σώοι Οἱ αἲθὶ Πρόκλον κοὶ ᾿Αθίσαρχον ἢ 

ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ, ἀθιανόητόν Φασιω ]) καὶ «ξιοσύν-----. 
«Υ. ὁ Τυμνὸν ασέρευ. Καάλλιο ὃ, Φηῶν ὁ ΤΙΔΟΊΤΑΡΧΟΣ, μὲ) } 

απόρον ὑετὸν συµθῆνω, ἢ «φξὸ απόρου δῆλοω δὲ τὸ ὸ μὸ Πλειάδα 
απαρέντι, κοὶ «οεὺ τοοπῶν, φύεῶ-αι ἑδδομαῖα, ὃν Αἰγόδω δὲ καὶ τριταῖα: 

τὸν ὃ μΏ τροπὰς, μόλις ὂν τβιπλασίῳ τότε τῷ χρόνια. Οὕτως τὸ Ὁτι- 
ο... ποσα σσ εν, 

Α. 5. κα.] Αριά Ῥτοείαπι αἆ νοτί. 378, Ρ. 88. 
.6.:κβ.] Αριά Ττείτεπα αἆ νετί. 276. Ρ. 89. ππάε ραίεῖ, ρΊωτα (αἴΠε ἵπ Ῥτουῇ αππηαἀγετβοπε παπι σα: 

αυ ηυηπς εχίαηῖ, σαρέγ[εαπ]ον, ὧ ἀδιανόητον, 
3. κΥ.] Αριά Ῥτοοίαπα αἆ νετ[. 389, Ρ. 96. 

.3. μετὰ Πλειάδα] Τειησαν. μετὰ Πλειάδα: Ἐεόιε! Μιπαβ τεξῖα κατὰ Πλειάδα Ηεϊη{, 

᾿εταί, αιοά Ηεῄ[οάις ἀῑκις. Ὑιάεέατ αυέεπι ἀῑξεῖο. αῑε, Βαγυας φάει αἰ[Γεμᾖέεγ, 11αςά5 Ὅεγο [αι] 
εΠε ορίαπεῖ, πουν {αλάεπεί: Ἱ]]ιά επίπι, /εγυεί 
βαΐεγπαη ἄογημη, ἵπ Όρθωεῖνο εβ πιοάο: υξ {ε- 
τεπεῖα Πας Πε: ΛΙ ῥίωγες Γιογίπέ Γή, [ε πως: 
αἱ δὲς [αερα [εγυεί 4οηπωμ. 9εὰ {εαιεης νετῃοι]ας. 
πηασίς είῖαπι ἁῑ]αῖε τερτεβεΠΠοπεπῃ. 

ΧΙ. «ὁ Πλείων μὲν πλεόγων µελέτη, μείζων ὃ 
ἑς ἐπιδήκηι”. Βἰωγίμηι πια]ογ ϱ[ εαν Ιά]ογφμε ας- 
εε[ο. Ἐοτιαῇε, ἱπαιῖε ΡΙστΑακςΗύς, Ιάεπι ἀῑςῖε 
αιοά Τ,απιρίς: πηα]οτες ἀῑν]εῖαρ πια]οτεπι ροίξα- 
Ίατε οΙΓΑΠΙ, ππα]οτα Ίέεπι Ώλδετε Ἱποτεπιεηία, αιας 
ἐπιδήκην νοςαϊ Ηε[οάυς: ἀῑνϊεϊ Ίαπι [ε [ρα αιι- 
βεπεῖδυς Ρε Ιπβταπιεπίοταπι εε παϊη![ἔτοταπι οο- 
Ρίαπ. Οιοά Ιάεπι Τ,απιρίς Πσπὶβεανϊς, ΙΠΕΕΙΤΟ- 
Ραΐµς «οποίο αἰυμίέαν [ἱ εὐπβαγανεγ{!, τείροή- 

αιἱρρε ππαρπαταπα ἁἲγίείαταπα πωυ]έος Ίσα Ἠαδετο 
ααθεγεπάϊ οοπιραγαπάϊῖφιε παϊηϊετος εί αἆ]τογες. 

ΧΧΤΙ. «« Γηραιὸς δὲ Φάνοις,”. δεπεκ α{εΗ 710-- 
γγήτ. Ῥτου]αθ, Ατζατεμις, νε] Ῥιστακεηῆυς, 
ἀϊοιπέ, Ἆος Ιηῖε]Ηρί ποΏ ροῇε εἰ {αρεΓναςαπεµΠα 
ε[ε----. 

ΧΧΙΠΙ. «« γυμνὸν δὲ σπείρειν.”.Νμάς [εγο.. 
Μεϊιας εί, Ἱπαυῖε ΡιυτακςΒμῦς, Ρ]υνίαπι αςς]- 
ἀ4ετε ροβξ {ειπεπίεπα, αααπι απέε {επιεηίειη. (αιῇα 
τπαπϊξε[ία εβ. ΊΝαπι ας ροί: Ρ]εϊαάϊ οεςλ/απι 
εί απεε Ρο Εεἵαπα Ἠίθεγπαπα {εγαπέας, {ερίίπιο Ίαπ. 
ἀἱε, ἵπ ϕῴἨογριο αιίεπι {ετίο, Ρτοετείευπέε: αἲ 
αμα Ρο βοἡΕείαπι {εταπεας, γἱκ πἱρ]ο πια]οτα 
(εππροτο. Αάεο ας ε[ ρ]ωγίαπῃ {εααῖ αιαίτ 



στο πό ο υγ κήρηςς οἳυσ 

νέῷαι ὑετὸν, ἀγαθὸν μᾶλλο ἡ τὸ «εθλυέφω. Οἱ ὃ δρχαῖοι κο Α 
«θρφίαίτερον έασειρον, καὶ ὃηλον ἐκ Ἡν Ἑλάσνίων τελετί. 

κδ. “ Ὅλων μὸὸ τοιπόδω. Πολὺς ὂψν τώτοις ὁ ΤΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ, 
ἁμιωόμΏμος τὲς γελῶνᾶς τὸν Ἡσίοδον Ἡ µικρολογίας, καὶ Πλάτωνα 
λέφων «δι τῆς αἶ σιόυών ὂν τοῖς οἴκοις διειλέχθαι κοὶ ἐμμετρίας' καὶ 
Λυχοῦργον «οι τῆς τό «Φυρῶν χατασκόνῆς, ἵν Ἀπὸ “Ἕρίονος ὧσι κοὶ πε- 

λέχεως µόνον Ἀποίκιλοι. Δᾶ οω Ἀποδέχεῶ-αι καὶ τὸν Ἡσοδον µέτρα Ἡ 
«δαδόντα καὶ ὅλμα καὶ ὑπέρα καὶ ὦξονος καὶ σφύρα. Καὶ τὰς δρ- 
χαΐμς δὲ πολιιὸ κο] τότων ποια λόγον καὶ αἴν δὐεεῖί Τιάµφων μθὺ 
πμᾶν διόπ τὸν λύχνον «Φρῶτος εὗρε καὶ τὸ ὃν τότα φῶς εἰσήαγε τὸν 
9 τό Π)έων δῆμον ὅτως ὀνομάσαι διότι τἶδ «οίθων ἐπενοήσαντο τὶιὺ 
πλάσω ὧθε μὴ τὶὼ πολυτέλείαν «φἘθσήκεν αυμάζεν, λλὰ πὼ Ὁν 
χβειωδῶν, κἂν ὀὐτελῆ τυγγοίνη «θεποίηση -----. | 

κε. Τὸν μὸ ὧν γόἑω κελόύει 5) «πρίννον «ωθθδὲὲς, 
«« αἱ ὃν » 2/ / 22 ” αν ”/ - ος 

αξβρου εἰ εὐροίς, Ἡ χατ ορος “οθλιο. Οὐ γὸ εὐπορθος Ἠοιώτοις Ἡ 

(ς ὴ χοτ 

«οίνος, Φηῶν ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, 2λλὰ τοῖς σΠελείοις ἀντὶ τή -ορλνίνων 

χρώνταμ, τὰς γύας χατασκόυάζοντες-----. | 
κ. Ὁ μῥ ὃ γύης πσθίνινος ἔπω' ὁ δὲ ἰσοροεὺς, Ἡ δοφνινος Ἡ πε- 

λένος, ἔτω }ὸ ἀσηρδος ἔσαι. Τὸ δὲ ἀσηπον ἐδήλωσεν εἰπὼν ἀκιώτατον' 

.κδὸ.] Δριά Ρτοε]απι αἆ νετί. 421, Ρ. 191. 

. Δε οὖν] Τερεπάιπι, Δεῖν οὖν. 
εκε.] Αριά Ρτοεϊαπῃ αἆ γετί, 427, Ρ. 102. 
.κη.] Δρυιά Ῥτοε]μπι αἆ γετί. 428, Ρ. 199. ΟΩΒΡΡ Οἱ ὃ - ων (ο 

αηίεςεάετε. Αποηιϊ γετο πιαεμτῖας εἴίαπι {εΓε- 
Ραπέ, αἱ αρροτεῖ εκ Ππίθατιοπίδις Ε]ευη]]ς. 

ΧΧΙΝ. «« Ὅλμον μὲν τριπόδην.”. Λ4ογίαγίήι 
γ{ρεάα/ε. ΟὉορίοίας ηος Ίοςο εβ Ριυτακεμῦς 
τε[ε]]εης εοδ αι Ἠε[οάμπι ρτορίες παἰπιίαη 
ἀῑ]ισεηιῖαπι τιάεηε: ἀϊοεης εἰ Β]αΐοπεπι ἀῑΠετιϊπε 
4ε ἱπβταπιεπίογαπα γαίογπιοιε Ἱμία ἵῃ ἁοπιῖρας 
ἀμροβείοπε εί οο]]οεαίίοπε: εἰ Τ,γειτρυπι ἂε {4- 
Ὀτίςα Ἱαπματαπι οοπ{Πτμ]Πο πε Πετεί ΠπίΠ ἆμοῦις 
Ἰπβταπηεηείς {εοισῖ ες {ετγα, πεσιε αἱ] ογηαππεη(ί 
γατίείας αἀάετειιτ. Ισίειτ ΠεΠβοάιπι 4µοαμε Ρίο- 
Ῥαπάμπι εΠε (ταάεηίεπα πιεπίατας πποτία, ρί]α., 
αχί5, πια]]εῖ: εἴ Απηιος πιβσηααι Ἠαγωαπα ΓεΓΗΠΙ 
εαίίοηεπι ἀἁυχίΠε «ατµππᾳαε Ιπνεμίοτε οο]μίῇς, 

. καὶ ἐμμετρίας] Ἠεϊπβις οοττὶᾳῖῖ, τάξεως καὶ ἐμμετρίας. 

ῬαπιρΏυπι αἱ Ἱαοργπαπα Ιηνεπίῇεί, ε]αίαιε Ίασεπα 
η ρυρ]ουπα υίαπα ἱπάυχίΠεε: εἰ ρορα]απῃ ΡΙ{11ε- 
επῄαπι Ἆος ποπιίπε «οπἀεοοταΠε, αιοά ἁο]ίογαπα 
Πρ]ίπαπι εχοορι(αΠεπί. Ίίχηιε ποπ {απιτμο[{λ- 
{επα, {εά τεγµπι πεςεῄβαγίατιαπι οοπιραταίοηΏεΠη, ἵπ 
αἀππϊγαίῖοπε ροπεπάαπι εΠε. | 
ΧΧΥ. Ώεπιαε Ιρίεατ Ίωδεί Πετῖ ἵσπειπι, αᾱ- 

ἆεπς, /υε ἵπ αργρ { ἐπυεπίας, /υε ἴπ πιοπίε, ἡίς- 
πειμπ. Ίεαιε επίπι βο]ί ἵΊπγεητα εβ εκ Ἱπ 
Βαοιία, ωί αἰε Ῥεστακομῦς, εί ααἱ ἀεπέα]ία {α- 
Ῥγίςαηεωτ, Ίοςο Πρηεί, αἱπιεο πέαητα Ἡρπο. 

σ 

ΧΧΥΙ. Ώεπια]ε ἰρίεατ Πε Πίσπευπα: {να αι- 
ἔοπι ε Ίαμτο 2μέ μπιο; έα επίπι πο Ρυίτείοεῖ. 
Έ]ις γνἶπι ριετεάϊπί αἀγετ[ατίαπι ΠρηϊβεανΙέ πο- 
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ὁ δὲ Πλοτταγχος οξηγήσατο τὼ αἰταν, λέφων, Ε) ὴ 9ηρίδιον ὃ χά- 

λάτω) χὶς, διεῷίον τὸ ἕύλα' πῶτο καὶ Πήδαρον ὅτω κολέν δι τὰ 
ρω / | 

χρυσοῦ λέγοτα 
Κένο σης οὐ κὶς δάμναται, 

υὧς ἄσηήον ἐγγίεται οἳ ολω τὰ τοιαῦτο Φηρίδια τοῖς Ὑλυχέσι καὶ µα- 
λαχκοῖς ἕύλοι; δάφνη ὃ κοὶ ελέω Φιμύτάα.----. 

κζ. Τιὼ Ὦ ὤω ὁπλίὼ Όχι βοὺς ῥηλεῖσαν ὔχ. Ὥσων το µονονύχων, 
συγρώµης αἰξιωτέω. Διότ δὲ σημεῖον ξεῦρεν ἱκοωὸν Ἀλρκοιῶτος ὀμαρι 
τοῖς «δι ὥροτρο καὶ β8ο ἀφολεμλῥοις, ἐπαινετέο. Ὅπ ὃ ὁ τοίδτος 

ὄμβρος χβήσιμος 'οιοῦται Ἀπὸ τὸ τὶὼ Σικελίαν εὐχαρπέν, πολλὰς δἔχο- 
μῥίω εἰαρωὴς ὄμξρως καὶ Ἀπὸ τὰ «σοσίωὸς ) τὸ ὕδωρ τότε τῇ γῇ 

ς / λ / 3 . ”ν ἑλ. λ ἀ«λ .ν 
ὑσπερμαινόμΏμον, καὶ νηπίοις ὧσι τοῖς χαρποῖς συμφέρον καὶ Ἀπὸ τῇ, 

πινὼς καὶ ὂν ἰσημερίᾳ ασεἰρουίι εἰαριῇ Μαρτα μἰωὸς κα, πολλὸς 

Ἀερίσαι καρπούς καὶ }ὸ ὁ τθιμἰωαῖος λεγόμλρος πυρὸς ὑπὸ ποιούτων 
ὄμθρων ὀκτθέφεῶ-αι ἔοικε τῷ εἰαρινὼ. 

η. Τῶν λιμωτ]όντων τὴς πόδας Φπὰ παχμήεῶαωι τὸ οἳ ἆλλο 
σῶμα λεπμύεῶαι. Κα) ἕς νόμος ὂν Ἐφέσω, μὴ ὀξἒναι πωτεὶ παῖδοις 
Ἀπολεῴ-αι ἕως ἂν Αλ λιμὸν παχιωδ] τὰς πόδας. Ἴσως δὲ καὶ τ Ἀπὸ 

Β.τ. κζ’.] Αριά Ῥτοε]απα αἆ νετί. 493. Ρ. 114. Ῥ]αίατεμο ἐπαίπιας ΙΠπάϊεῖο ΗΥΙΙ εἰ Ἰοοὶ ΟΡΡ. Μογ. 912, Α. 
6.4. κη.] Αριά Ῥτοείαπι αἆ γετί. 494, Ῥ. 116. ἴοΐαβ Ἠῖο Ίουιβ Ῥ]ιίατελο {πρπεπάας. Οοπ{ετεπάιθ Τρία ἴη 

ΟΡΡ. Μογ. Ρ. 6δ6. Ε, εἰ {εα. 
6. 5. ἔν Ἐφέσῳ] Τεϊπσαν. Ἐφισίῳ. 

ππίπο ἀκιώτατον: ου]ας ταοπετα εχρ]ἰουΐε Ῥτυ- 
ΤΑΕΟΗῦ8, ἀϊσεῃδ, εΠε ρατνι]απι ααοάάαπι απὶ- 
τα], ποπιίπε κὶς, Ρετεάεῃς σηα: αιοά εἰ Ριπάλ- 
ΓΕΠα Ἱία ποπιῖπατς, υὈί ὧε αιΓο ἀῑςῖτ 

1ά πες Έἴπεα πες ος ἆοπααί, 

αιίρρε αιοά ἵππππμπε {Πέ 1 ρυίτεάίηε. Ἠαες Ισίεατ 
Απίπια]ία πα[οµηέας {η ἀπ]εῖδις ας πιο]]ῖοις Πρηῖς: 
αἲ Ίαατας ετ μ]πιιφ Παῦεπί αππατίβΐπια σπα. 
ΧΧΥ ΠΠ. Ιρποίοεπάαπι ε[ε Ηε[οάο, αιοὰ ὁπλὴν, 

υηρυ]απῃ, 4ε Ῥονε ἀῑχίε σεπετε ρεοιάῖς, αιοά Ποη 
Ιπάϊνίάμος, {εἆ ἀϊνιάιος Παδεί ρεάες. 1,αιιάαπάυπα 
εοπίτα, ααοά {αβποΙεπεῖς Ἱπαυγῖς Πσηιπα Ιάοπειπι 
16 αιἱ ἵπ Ῥοῦας εί αταιτῖ οοςαραη(Ητ, Ιηγεπίε, 

Ταἶεπι αιίεπι ἵπιρτεπα υεῖ]ειη εΠε «οπΏτπιαίιΓ 
εἰίαπι Ιπάς, αιοά Θἱεϊ]ία {ετακ ε[ Πισυπι αυα 
Ρ]ατίπιος αοεϊρίξ γετπος Ιππῦτες: ἔαπι πάς, ααοά 
2αυα, {πο {επιρογίς ἱερείαξτα, Ἱεηῖς αοεῖάΙί {εττα, 
εί τεπετίς {ταρῖθας αεσοπιπιοάαία: ἀεηπίαιε Ιπάε, 
αιοά ποππα]] ααί {8 ἔεπιρας αααἰποδΏί γετηῖ, 
αιοά εί αῑε Ματεῖϊ κχἰ, {επιεηίεπι {εεετιηῖ, Πάσπα 
πιασηαπι Πασυπι οορίαπι πιεΠιετιαπέ: παπι ἐπί» 
οπι ᾳάοφιε επἰπιείίτγε ἀἰέταπα Βὶ5 Ἱπιοτίρις ααι]- 
ποξΙ1 ἔεπιροτε αἰί ας ρτοάιμοί νΙάείιτ. 
ΧΧΥΠΠ. Ε/ατιεηεῖυπι ρεᾷες αἰε οΓαΠείοετε, 

τε]αααπη «οτρι5 Πωαστείσστε. Εά εἴῖαπι Ἰεχ ααα-- 
ἆαπι ΕΡΠΕΠ, πε Ἰϊοεαί ραϊτῖ ἆεροπετε Παΐος απίς- 
4 παπι {αππο Ρεάςς εις οταβείςαπε. Ἑοττα[ε αιίεπη 
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χαΦίσεως κ εγίας πάχµωσν δηλοῖ αἴό ποδῶν γίνεται 9 πῶτο τοῖς οὗῃ Α 
πολὺ κοημόῤοι. ᾿ἜΕὰν ὦω ὀν τοῖς ἀλεεωοῖς οἴχοιο Σενὸς χονδιζάνης, 

λεπῃ χειθὶ αἱ λιμὸν τὴς παχεῖς ὀνᾶ, πόδας «Ὡιέσά. Ἔομε δὲ καὶ ἡ 
ὃν τοῖς λιμοῖς πάχυσις Ξ) κἩ Φύσν, ὡς ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ δεῖται 3ὸ τὸ 

ὂν ἡμῶν δερών, ἵνα μΏνη, τῆς ἔξωλεν τεοφῆς, ἱὼ οὐ δεχόμηνον δαπωνᾷ 
τὸ σῶμα, αὐτὸ τι Ἀποασῷ δὶ ἀῶένεαν δὲ ἀδιωατοιῷ λλοιῶσαι τὸ 
Ἀποσσώμήμον, ἀπεπ]ον ἀφίησ' κὶ αὐτὸ μὺ τὸ µέσω κ) τὸ ἄνω λεβύει 8 

τὰ σωµατος, ὂν ος ὕαι πλεον ὀκξνο ο) ἄρα τὸ ἀπεπον εἰς τὸ χότω 
Φέρεται, ὃ ὅτω δὶ παχιύει τοὺς πόδας, 

κ9. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Θὐδένα Φιῶ μἷώα Λἰωαιῶνα Ῥοιωτοὺς χολᾶν' 
ἑποπίόόει δὲ ἢ τὸν Ῥέχαιρον αὐτὸν λέγεω, ὃς Ὅδιν ἡλία τὸν αἰγόκερων 

Φόντος, ὦ τὸν Ῥούδορᾳ τῷ Ῥθχέρω σωµαδωτος, Ὢ]θ. τὸ πλείσους ὂν 
ὧυτα αλ] φ)είρεῶ-αι όωις Ἠ τὸν Ἑεμαῖον, ὃς ζὸι μῖ) τὸν Ῥάδυρα κο εἰς ο 
{ωυτὸν ἐρχόμνθ” τὸ Ταμηλιώνι, χαθὸ τὰ Λἰωαα πα ᾿Αθίωαίοις 
Ἴωνες δὲ τῶτον ἐσ ὄλλως, λλλὰ Λἰωαιῶνα καλα. Τῆτον ονω ὡς 
ψυχρὸν κελόύει Φυλατ]εῶαι, καὶ ὂν τοῖς ἄλλοις μηῶὸ τὰς ὀξαπίνης γωο- 

κ. Άριά Ῥτουίαπι αἆ νετί. 902, Ρ. 122. 
. ἀδένα φησὶ] 9ίο Καλπ]επῖας οοττεχῖ{ αἆ ἨείγοΠ, Ααάτας, Τ. ΤΠ. αἆ Ὑος, Διονύσια. Ὑπἱρο, ἐδὲ ἀφίησν, 

.. τὸν Βούκαιρον] Ἐοτίε, τὸν Βεκώτιον. 

. βόας] Ἔτίησαν. βίας. 

.. μετὰ τὸν Βούδορα] Ἐοτίς, μετα τὸν Βεκώτιον. 

οϱοοῦς 58 » - ὴ Όωι 8» 

Πσπ]βοαί ογα/Πέῖεπι ρεάιπι 4 {εάέπάο εί ρὶρτεπἆο 
ΡΓο(εέζαπι: Ἠος επίπι 15 αςοῖάϊτ αι ἁῑα {εάεπε. 
ΟΩυοά { ετρο ἵπ ερίάϊς ἀοπιίδας ρίσει ἀε[άεα», 
ΡτορίεΓ ἔαπιεπα ἔεπιί παπα. ογαῇος ρεἀες ΡΓεπιςε. 
Ὑπάεέατ νετο εεῖαια πατατα]δας ἆς αυ ογΙγί 
1]]α ἵπ ππιε οταβητίες, ας ΡιύτΑακοΗῦ5 εχροπίέ. 
Ίναπι ολ]οΓ οοτροτί ποβτῖ ΙπίεΓηις μέ πιαπεαί, 
ορας Ἠαῦει αἱ]πιεηίο εχίτιπίεοµς: αιοὰ απιεπέωπα 
{ οαἱος ποπ αοεῖρίε, «οπ/{απαῖς οογρυς εί εἶως αἱί- 
4 άπι ρατίεπι ἀειταΒίε: εί αὐμπι Ρρτορίες Ἱπῃπηί- 
τ2ίεπα ΠΟΠ Ροίής οοπςοαυετε 6 πημίατε ἀείταέϊατι 
1]]απι ρατίεπι, ελ ποπάµπι οοποοξἵχαπα ἀῑπιίειτς. 
Ίταφιε σαἱοτ πιεάἶα εἰ {αρετίοτες «οΓροΓ!5 Τερίο- 
Ώς» τεάαῖς πιλετα», ᾳμἱρρε ἵπ ααίδις πῃα]οΓ ἱραας 

. καὶ τὸν Ῥούδορα ---συνάδοντος] Εοτίε, καὶ τὰ βούδορα τῷ Βυκατίῳ συναπΊοντος. 

. Ληναια] Ραπυ8 ν]άείωτ Ίοσυμ5, ΠποΏ ἴξεπι νετ». Ψἱά. Απιπιαάν. 

ε[ι εορία: ἴ]]α ψεΓο Ραἵ5, αµαπι ποπάιπα 60Πς00- 
απ ἀπιίῃε, αἆ τερίοπες «οτροΓίς Ιπέετίοτες ἀείει- 
ασ, αίαε {πς ρεἀες εγαῇος τεάα[τ. 
ΧΧΙΧ. ΡῬιυτακοµύς αἶί Βαοΐίῖος πα]]απι 

ε πιεπῃδις νοσχε 1,εηοπεπι: {μρίσατας γετο 
΄Ἠεβοάιπι βσηϊβσατε Βωοσταπι, ααϊ εβε Φο]ε (-ᾱ- 
ΡΓΙςΟΓΠΙΠΙ Ρειπιεαηπίε εἰ Ῥονίαπι εχεοτἰα(ίοπεπα 
Παίο πιεπῃ, Ιπάεαας ΠοπιεΏ οεἴίαπι, αἀ]αηρεπίε; 
ΡΤορίεΓεα αιοά Ρ]ατίπιί {πο ρετειηί Ῥονες: αὐξ 
Ηειπιααπι αἱ ρτοχίπιις εί αὉ 1]]ο πιεηίε, εί ἵπ 
ἴάεπι {ραΐπι Ἰποῖάϊς αἴαιε Αιπεπίεπβιπι «απιε- 
Ίοῦ, 4ο Ίμεπαα αβιπειΓ: πεφιε Ὦωπο Ίοπες 
αἰϊετ α1απι 1,εηεοηοπι νοςαπ. Ἠμπο Ιριεας 
ππεηίοπη μὲ Πἱρίάωπι γίτατε ]αῦεί, εἴ ἵπ 215 ππεῃ- 
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 μλῥας πηράδας, ο) δὴ γνο) οὔξεις εδ ὑδάτων τὸ [βορέα. νόύματος, 

ἃς οὐ ῥέδιον ὑπμεῖναι α]9ὲ Ἡ σφοδρότητα Ὁ ήξεων. 

λ. «᾽Αμϕὶ δὲ ποοὶ πέδιλα βοὺς ἴφι κταμῤοιοΑρμῆρα δἠσιῶς, 

 πίλοί ἔντοβε πυχάσο. Ἐκ βοείων δερμάτων 5) κελόύει τὸ πο- 

“δήμαπα, κο τύτων τἶό ἰουεῶν ποιαῦτα ὃ Ε) τὸ τ σφασλύτων βοῶν, 

ΓΑ) οὐ τὸ αν αὐτομάπως Ὑποονόντων. Ἑἰκότω, ᾿Αποθηῄσιισι μὸῥ 
- . 2 Ν 7 : 52 

 Ἡ 29 ἡ νοσήσωτες, ἢ γηβόσαντες, ὧσε ἠδενηχότες τμ δὲ σφαγύτων ἡ ὂν 

μπα. 

ποῖς δέεµασι ὀλῆσα δώαµις µλῥε. Δᾶν ὦω ὂκ τάτων Ε) τὸ ὕσι- 
. / ν ν λ / »/ ο / Αν Ν 

δήµατα; δεῖν δὲ καὶ πίλοις ένδο)εν χρ]ῶ αι συμφύεῶ αι τοῖς ποσῖ δικια - 
μύοις κο µειζόνωο ἀλεαυευ' τὸ 9 ἄκροι µέίζονος δεῖται βοή)είας, ὡς 

ποῤῥότερον ὄντα, τὰ µέσω, ὂν ᾧ τὸ ἔμφυτον )ερμόν. 
λα.  - Τοῦτι Φυλαοσύμβρος---  Τάτον ὢ τὰς ἑξῆς δύο ἆνα- 

ς γράφει ΤΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ. Δηλᾶσι ὃ χρῷαι ὃν ὅλε ἔτως βλέπει εἰς τὰς 
λα. τὰ λ ταν. Ν / ο ω οκ ο «/ Ἀ πὶ ολ νυχτὰς κο πὸς ἡμέρως κο «φξὺς (ωύΐ, ἰσοιῷ τὰ έργα, ἕως ἂν μτ τὸν 

απόρον ἡ ὥροι ἀφικήται τῆς Ἡδ κορπῶν συλλογῆς. Τότων ὃ αἱάγρα- 
Φέντων ἀχόλεθοι τὸ ἑξης ᾖ. | 

Ἀθ. ὁ Ἠὼς ἥτε Φανέίσα πολέας ἐπέοησε χελόύΦου ᾿Ανορώπους -----.᾽ 

ς 
: βορείου] Ττῖηςαν.. βορέου. 1 

8. λ] Ἠος Ῥ]αίατεπειπι εΠε ποπ ἁπαδιίαδιί αι Ίεσειί θγπιρ. ΤΠ, ο. Ἐκῆβαί αριιά Ῥτουίϊαπι αἁ νετ[. 619, 
Ρ. 124. 

.6. λα.] Αρυά Ῥτοείαπῃ αἆ νετί. 650, Ρ. 125. 
6. ὠναγράφει] Εοτίε, διαγράφει. 
2. λβ.] Αριά Ῥτοείαπα αἆ γετί. 78, Ρ. 129. 

πὓις σε]απεία {Πἱροτα, αυ: {αὈίεο εχΙξωπέ, βαπίς 
Ααιϊ]οπε γεπίο, εἰ 4429 ρ]αείε οοπβτίπριηί : 
αὖςε Πίρογα {αεῖ]ε εο]ετατί πεφιειπῖ ρτορίετ γε]ε- 
πιεπείαπα οοηρε]αζίοπίς, 
ΧΧΧ. ««᾽Αμϕὶ δὲ ποσσὶ σέδιλα βοὸς ἷφι κτα- 

µένοιο, "Άρμενα δήσαδαι, πίλοις ἔντοδε πυκάσας, 
ὤγειπα ῥεᾶεο, εαἶεεος δουὲς [ογίήέεγ οεεί/ βίος {{- 
ξαΐον ῥΗς ἐπίμν οὐπάεη[ώη. (αἱςεο ἔλοεΓε Π1ο- 
πεί ε ρε]]ρις Ῥον]πίς, Πΐίαιε τους: Πα]μ/πιοάί 
αυίεπα {αηί ρε]]ες οβείογαπα Ῥονίαπι, ΠΟΠ Ίἴεπι [ια 
Ίροητε ππογίµοζαπῃ. Ἐ{ τεέε ααἰάεπι, Μοταπεας 
επίπα γε] πποῖδο, νε] {επεδχιίε: αοτΗπα πέταπι- 
αυε εἰ Ιπβτπλταςίς: αι οπείοταπι ἵπ ρε]]ῖδις, αυ 
᾿1πεβ, νί πιαπετ. Έκρο εχ Ἠΐς «2ἱοθος Εαεἰεπάος 
"ε[ε, αἴε: ἱπιτίπίεςυς εἴίαπι ᾿αϊεπάωπα ρί]5 αἱ ρε- 

ΥΟΙ,. Υ. 

ἀῑοις αρίεηέιΓ εί πια]ογεπα αάάαηε «α]ογεπι. αι 
εχίτεπια: «οτροτῖ5 Ρρατίες πια]οτε οριι5 Παδεπί αιι- 
χί]το, αέ αμ: Ἰοησίμς ἁπτεηί α πιεάίο υὈί οοπ{{εῖε 
Ιπηαίις5 «2107. 
ΧΧΧΙ. «« Ταῦτα φυλασοόμενος. σε οὔ[εγ- 

Όζμε--. ἩἨιπο εἲἴ ἆπος {εαιεηίες γετίας ἀε]εί 
Ῥιυτακοβύς, Τεοε]αταπί αὐίεπι οροτίετο ῥρεΓ 
(οἴάπ απΏαπα Γείρίοετε ἀῑες ας ποξῖςς, αἆ εατυπι- 
αὐε πιοάµπι αοοοπηπιοάατε ορετα; ἆοπες Ρο[ {6- 
ππεηίεπι ἴεπιρις «οἱ ρεπάαγαπα {αφυπι αἀνεποετῖε. 
Η!ς νετδας ἀε]ειῖδ, απίεςεἀεπέία ουπα {εφ ιεηίδας 
βΡρία πεχαφυε ετιηζ, 

ΧΧΧΙΠ. ««᾿Ἠὼς ἥτε φανεῖσα πολέας ἐπέξήσε κε- 

ἐς λεύ»ε ᾿Ανθρώπες.' «4{πγογα, Φις αββαγεπς Ίπ]- 
{05 ἵπ υίαπι ῥγοᾶμείέ Ποππίπε. ας ἀἁϊομπίις ἆε 

98Χ 



ο) Πλογταρχογ 

Ταῦτι «ἳξὶ ὁ ὂν τῷ ὄεθρῳ απουδῆςᾳ ὡς οἵτε τᾶτον τὸν χοιρὸν ἄπεακ]οι, Α 
κ) τὼ ὃν τοῖς ἄλλοις µέρεσι ἓ ἡμέρας ἀμολιύεσι σιωτοµίαν. Τὸν μθὸ 
ὦω Ὅμηρόν Φησν ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ολλέτοις εἰς τέρήαν ἀὐδχαμοῦσι τὶιὼ 

ἡμέρου κοσμῆσωῃ, χροχόπεπλον αὐτὶὼ λέγοντα κ ῥοδοδάκτυλον τὸν δὲ 
Ἡσίοδον µειζόνως Ἀπὸ Ἱ. ἔρφων, ἐφ᾽ ἃ δὶ «φθοῖῆσω κιωξ τὰς ἀνθρώπους 
κ) Ἀπὸ τ' ὀκλύσεως εἰς Ἡ ὀναργὺν µεφίσησι ζωύ. | 

λγ. Ὁ Μαχλόπίιι δὲ γωωάῖκες---  Ὃς Ψυχρότεραι Ἡ κρᾶ- Ἡ 
σν, καὶ Ἀ]θ το βρόίδιον ὀρῶσαι ανα ερμαρόμβμω. Οἱ δὲ ἄνδιες 
αἰφαυρότεροι αἱ τῆς έξωλεν έρμης ἀναφαμόμημοι, Φύσ Ὀερωότεροι 
ὄντες κο ἕηρότεροι Ἱ γιωαικῶν. Τοιαῦτι δὲ καὶ τὸν ᾿Αλχαϊο ἄδει, | 
ὅ Τέγε πνόύµονας οὕῳ τὸ }ὸ ἄσρον φεπέλλε), -Α. δὲ ὥρο Ἰαλεπὰ, 
ὅ ἀχᾶ ο ὂκ ετάλων Ἔ πίδε ὢν τέτ]ιξ, ὠνδεῖ δὲ καὶ σιόλυµος νι ἃ 
ἅ µιαρώτάζαι γωναϊχες, λεή]οὶ δὲ τοι ἄνόοε, ἐπὲ κεφαλἰὼ κοὶ γόνατα ο 
« Σείριος ἀζι” | ΑΝ ΟΑΝ 

λδ. Ἐργάτη μθῥ ἡ τοοφὴ πεέπουσα, πληροιὼῶ [βοείων κρεῶν Ἱ' γα- 
σέρο, χοὶ ὂν σιῷᾷ δὲ χαφήμΆωον καὶ ὑπὸ τὸ ζαφύρου χοπαπνεόμΆμον 
πίνει Όι τῇ κεεωφαγία, µίξαντα κρίωαϊον ὕδωρ τῷ οἴνω, τρία µέτέα 

.. 

. οἵτε] 1,εσεπάπτη, οὔγε. 

. ἐναςγὸν] 1ΤωπΙΟ, ἐνεργόν. 
. Άγ.) Ῥαἴϊο εἰ οταί1ο Ῥ]αίατεπατα Ρτοᾶϊξ ααέχοτεπι. Ἐκβαί αρ. Ῥτος]. αἀγετί. ὁ84., Ρ. 133. 
. ἀναφαμόμενο] Ἱερεπάιπῃ, αφαναιόμενον. 
. φπετάλων Ἄ τάδε ἂν] Ηείπ{. εοτεῖρῖζ, σετάλων ἀχέτα: Οτανῖας Τιεξτ. Ἠεί. Ρ. 66, ἁδία ἄν. Ῥ]ατα {οτίε ἵπ 

Αππιαάγετῇ. ἀϊεεπιις. 
.λδ.] Αριά Ῥτος]. αἆ νετί. 504. Ρ.129. Ῥιαίατοβϊ Γοίυπα εΠε Άππο Ίοσμπι οτωπία οβεπάωπί, Όοπιρα- 

τείασ ΘΥπηροί, 111, ο. 
ο ΦΒΒΡΝ 

ου - Ό 

ωο 

οΡεζΙπῃ πιαίμτίπο {επιροτε [πεϊεπάοταπι Πμάίο; 
αυωΐρρε εβισαείαπι τε]ῖαιαταπι ἀῑεῖ ρατέῖαπη τείιη-- 
ἁιπῖ ααϊ πιαζμτίπο {εππροτο Πὶ] αριπτ. Ἐ{ Ἠο- 
ππετας αιἶάεπι, ΙπαιΙε ΡιύτΑακςΗῦ5. ἀῑεπι οτπαί 
εοσποπιπῖθης αἆ ου]εξϊαίίοπεπα Π]αβτίδας, γοςαης 
εγοεείς βεβὴ ὑπαμίαπι, εἰ γο[εἰς αἱρῆής ῥγσά ία : 
2ἵ Ηε[οάως πια]ας αωἱά {ρεξζαπς, εαπι Ί]αβται {σ- 
πῖῃςαίΊοηε ορετυπι αἆ «ας ορεΓα οΓἵεῃς ρΓορτεά]- 
επίαιε ἀῑες εχεῖτατ Ἡοπιίπες, εοίάεπιααε οἳ τεπη- 
ποπε ἵτεταπι αἆ αξτιοίαπα ν]ίαπι «οηγετΕ. 
ΧΧΧΗΠΙ. ««Μαχλόταται δὲ γυναῖκες.”. δα]α- 

εἶ[ει αμεσα 7η ἱέργεν. Ὀεροτε {Πἱσἰάϊοτῖ ἔεπιρε- 
τἍππεηί!, εἴ Ιάείτοο τατάϊις αἆ οοἴξιπα {ωτρεηίε, 

Ἡσεέ οα]είαξίαε. Αε νΙτὶ [απέ Ιπιρεςϊ]Ποτες, αμἱρρε 
εχίεΓπο σαἶοτε αἁμβ, εε ηαίωγα [αα ολ]άϊογες {πο- 
οἰογείαιε ππα]εγίδις. Βἰπ]α 4µοαµε Ά]εσιπι 
οΆπετε ἀῑοῖε: Ῥαήηοπες Πιαάε[αε υ{πο. παπι αγ 
οεγείδηγ, Τεηρις ε/} 6γανε, /οπαέ ε [ον [μσυἱήε 
εἰραάα, Ε]ογεί δεοίγης: Ἠμπε Ππῤγοδίίπια [πε 
ημῤεγρο, 1η {πιδεεί]ίες; Φέῤῥε εαβωέ εἰ 6επµα δῖ- 
γη [εαί. { - 
ΧΧΧΙΝ. γνιᾶα εοηνεπίεπίε Ἱία υίείαί αρτι- 

οοἷα, { Ῥρη]α «ατπε γεηίτεπι Ἱπρ]εας, οοπ]ε[ς 
οατηίδα5, ἵΠ ἀπρΓα {εάεηδ, ΡεΓβαητε ΖερΏγτον Υ]- 
πυπα Εΐραξ ἔεππρεταίυπα [οηίαπα αη μα, (τρις αφυσε 
ππεη(ωτῖς αἆ μπα νπὶ αἀπιχεῖ. Ἠεαιε επῖπι 
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α σθὺς ἕν. Οὐ ὸ αἱαῤῥόηςν ἀνθρώποις Ὑρόφει δίαπαν, λλ ὀκπονοῦσι 

τἱιὸ γἱῶ καὶ αὐταργοῖς καὶ ιωτικοῖς ποῖς  τοότοι Θόδὲν «σεοσφορώ- 

τερον τῆς ἰηυρῷς καὶ δυσφΏαέρτα πιύτης πεοφῆς, οὐ χόνων δεομᾶῥης Φδδὲ 

ῥπιδίων, Ῥλλὰ Φυσικῆς όὐπνοίας, οἷος ὁ ἀκροὴς ζέφυρος, χα)αρὸς ὢν 

ζέφυρος τὸ 39 βόρεια λήγωτα σωωάή]εται τοῖς δυτικοῖς πγόύμασ, Τὸ 

δὲ ζιώτίω ἐπωμέσαι πὶιὼ κρῶσι τῷ οἴνε κοὶ τῷ ὕδωτος, ἄτοπον 2) δυκεῖ 
8 λέγεται ὃὸ Ἡ τεία σύεω, ἢ σθτε, ἡ μὴ τέοσερα τὸ Ὁ τρία µι- 

Φνκῦαι «εὺς ἓν, τοῖτον 1) δυκεῖ. ᾿Αλλ ὀκδναι μὴὺ αἱ κροσές, δύο 
πθὺς ἓν, καὶ τριῶν «πθὸς δύο, κ λόγες Φιπλαάσον καὶ ἡμιόλιον, τοὺς 

ἡγεμόνας αἴό πολλαπλασίων ὢ «πιμορίων, εἰς µέθίω εἰδ πιόντων αὗτη 
δὲ σωφρόνως όντων. Καὶ μἱὼ καὶ «ἴθὶ ὕδωτος ἄλλοι μῥ γράφεσν 

εἰς συ μὸν Ὑποολέποντες ὀκλεγόμημοι τὸ καφότερον καῄ τινες καὶ ὑδρο- 

ο σοι χοτασκόυάζησι δὲ ὧν τὸ βαρὺ καὶ κΏφον ὕδωρ κρίνα κα τοι 
πολλαχᾶ κοῦὔφον μὴ οι, πονηρὸν δὲ, ὡς ὂν Χαλκίδι ΤΙΛΟΥΤΑΡΚΟΣ 
ἱπορᾶ τὸ τῆς ᾿Αρεθούσης οἱ δὲ κο τὸ ῥᾳδίως οὕω κερωννύμΆωον δοκιµά- 

ἕμαν ὕδωρ ἄθισω, πολλῆ δεόμΆμον πείρας καὶ Ἀ]αφόρων οἴνων, εἰς τὸ 

Α. 4. χιόνων] Ἠεϊπί, οοτεῖϱῖ γυ]έ σκιάδων: Ῥετρεταπι, 
Α. 4. ἀκραὴς] Ἠαπο Ἰεξίοπεπι, Ῥ]ηίατοβί εἲ Ῥτου]ϊ απέχοτῖίαία ρτοῦαίαπι, {εΓΊος ρταή αἶεετα εὐκραής. Α ἵπ 

Ταίῖπα νετίοπε τοάἁ]άϊ βπογης, Ἱ. 6. ποῃ πα ίς; οαπῖα Ῥ]αίατεΏας Ἱτα νἰἀεῖασ αοοερῖΠε,. ΛΙ εἰ (- 
ἀείμ», αοοϊρῖαηί ρ{ο αεὶς δι ὤκρων, Ῥετ {αρετβεῖεπα {ρίταη», 

Ἑ. 2. τοιοῦτον εἶναι] Ιπιε]σεπάππι, τέσσαρα. ΤίᾶηΙε ΠΟΠ ΟΡ Ίεσετε οὗ τοιοῦτο: αποά Ηεϊπβι» ἵη πιατοῖπα 
εχεπιρ]ῖ Τεϊποανε]]]απῖ, πο π{ος, {οτἱρβΐ, πες ἵαππεπ εἀΙάΙε; πιπίαία πἰπαίταπα {επίςπίῖα, 

Ηεβοάυς ν]ᾶαπι {οεϊθίε Ποπαϊπίδις Ίαχα ἀΠυεῃ- 
επθδις, {εά {ειταπι [μα ἹΙρίογαπι ορεγα εχοο]εητ- 
Ῥως, εί αἆ νίτα πεςε[Πίαῖες εχρεάἰεῖς αἴαυε ἱπάι[- 
επί. ἨΗι]α(πιοάϊ επίπι Ποπαϊπίδις πὶ] πιαρίς «0Ἠ- 
ἀιεῖε απ. {α]]5 εἶθις τοῦιήχις ηες {αοῖ]ε «οἵΓΙπῃ-- 
Ρεπάμδ, ποη Ιπάίπεης πῖνε πεαιε Βαδε]]ῖ, {εά 
παζυτα]ί γεπ]αίοπε, αια]ῖς εβ [περγέ πες ΠΛΗ 
Ζερ]γτί, αἱ ρυτως εβ Ζερ]γτις. ΊΝαπι {ερίεη- 
ετίοηες γεηεί ἀεβπεπίες αά]απσυπε {ε οοοἱἀεηία]ἰ- 
Ῥι9 νεπίῖς. Ομοά αμίεπι ροείλ πος υἱπῖ εί ααυα: 
{επιρεταππεπίαπα ]αυάαί, ἱπερίυπῃ εΠε γἱάείατ; ἆἷ- 
εἴέωτ εηίπι ρτογειδ!ῖ Ίοςο, {μέ ἐγία 2ἱδε, αμ! φίπ- 
Φ 6, αμί ΤΟΗ φμάίµογ. Αίαιί (τα ἆα.α Ρροειι]α αἆ 
πΏυπα γπί αἀπαίσετε, ἔαὶε ν]άεέιτ εῇε, αια]ε ἵπ 
Π]ο ργογειρίο φιαέµογ. θεά Π]α ααἰάςπι ἔεπωρετα- 
πηεηία, ἁποταπι 24µ αἆ παπι γἱπῖ, εξ ἐπίαπα 

2οιι αἆ ἆπο νἱπῖ, σα (επιρεταιπεπία ααυπή Ἡι 
ταζῖοπο ἀαρ]ϊοί ες {ε[ᾳαἱα]έετα, εἰ Τρία Ἡα ταίῖοπες 
αυπι οεη{εαηέιΓ ργϊπεῖρες ταζίοπαπα πιυ]ἰρ]οἴαπα 
ετ {αρετραγ(ϊοι]ατίαπα, {απί (απο εοταπι αιἱ αἆ 
εὐτίείαίεπι Ῥϊδιπέ,  Π]α ααίεπι Ηε[οάί ταξῖου ἐτί- 
απι αἆ ἁπάπα, ε[ξ {ουτίε ΡΙρεπείανα. Οείεταπι εεῖαπι 
ἆᾳ ασια {οίδαπε ριαεερία αἆ ροπάις τε[ρἰεἰεπίος, 
εἰσεηίες Ἱεγίοτεπα: αωἰάαπι εείαπα Ἠθγας σοπ{ςί- 
υηΐ, αα]δας Ἱεγίοτεπα οτανΙοΓεπιᾳυε ἆααπι ροπάς- 
ταηἆο ἀοετπαπί. ΌὉιαπιαιαπα πιω] είς ἴπ ]οςῖς τε- 
Ρετίέιτ ]ενῖς αηυα, {εά εαἀεπι ἔαππεπ ρΓανα: ου]μ([- 
πιοάί Ιπ Ολα]εῖάε {οπές Ατειμαία αᾳἱα, ἆε αὐα 
πιεππογία: ρτοά]ϊάϊε ΡιστΑακςΗῦδ. ΑΙ ελπι ΡίΟ- 
Ῥαπί ασ υαπι μέ ορίππαπα, 4 πας [αςἴ]]πιε «πι νίπο 
οοπιπιΙ{οείαΓ: αοτάπῃ τατίο πια]ία εχρεγιπιεπία 
ε νατῖα ροβυ]αῖ γίπα, αέ ἀερτεπεπάαίατ αια]]ς {πε 
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μὴ Φωραθέδαι τοιῶτον ὀν' ἄλλοι δὲ εἰς χερώμιον ποτήρεον νλος ἐμ- κ 
ζαλόντες ἐῶσι ὃὶ ὅλης μᾶναι νυκτὸς, εἶτα, ὀρομθῥις ἡ ἡμέρας ὁρῶσν εἴ πνα 
ὀντὸς τῆς χώλικος έχει ὙΦιώδη ΦἘιφέρειαν συςᾶσωὼ . κοὶ ̓μελανίζασων, κου]. 
πάτο σημέῖον τλενται τῆς τὸ ὕδωτος Φαυλότήος, 6ο] Έτοι πᾶραν ὤδα- 

διδύντες ἀὐπόρισυν. Ταάντων ὃ) ω η τοβτων οπλερερον 'Ἡσίοδος κα- να, 

λόύει τὰ 2εωςγικὴ μινιβὸ] τῷ οὔνῳ ὅδωρ ὁκ. κρίιύης ο πῥόηη ν ή 
κούρῶρο αἱ λεπιὸν οἱ ἀθόλωτον, δλλὰ μὴ γεῶδες. ασ 9 

λε. “ Ὥασερ ἐμός τε πατήρ---  Ταῦτι καὶ τὰ ἑξῆς εἰς - νε. 

ἀνεγείρει τῷ πατρὸς Ὑ. Πέρσίω" εἰ μὴ γεωργεν ἔγέλοι, ναωυήλλεῶ-αί καὶ 
}ὸ ὀκεῖνον ἐκ Κύμης (μία 3 αὗτη Ἡδ Αἰολίδων πόλεων) ἥκευ εἰς 
Βοιωτίαν, 2ἱ9 τὸ ) βίον ἔλελεν ἑαυτῷ «θοποιήδιῶς, οὐ πλῶτον Φόὐοήα, 
λλλὰ πενίαν' ν) οἰκῆσαὴ, τότο δη τὸ λυπρόταπω πολίχνιον,  ὃ Ασιρην 

λολεπἰὼ οἱ) ρου ὁ ὥρα. καὶ χειμῶνος ὑπγάρχεσων χφταλιπν, Κἄται ο 
μρ ἅι ου ἀπὲρ Ὁ ὁδὸν ἱὼ βαδίζεσν οἱ οι τὸ Μασίον ἀπιόντες, αὕτη 

ἡ Άσιεη. ΤΗ δὲ Ἑλικῶνος ὀκχειμῆῤη τοῖς ἀνέμοις, κοὶ αυμασὸς μὴὸ 

νκομαν έχοντος ὂν Ίδρει, δυσίωέμυ δὲ ὄντος ἐν χειμῶνι τὶὼ "Ασκρην 

ὂν τῷ µεσημορωὰ κειμλῥίω τὰ ὀρουν, τῆς μδὺ ἐκ αν ανέμων Ἀπολαύἠν 
βίας, ἐν δὲ τῷ Ἴδρει τὸ ἁὑπλομὺ μὴ ἔχεω. ᾿Αοίκητον δὲ αὐτὸ ὁ Ἠλοι- 

Α. τ. μὸ ΦωραθΏναι] Εοτίε, μὸ ἀε]επάππα :- αιί Ἰεσεπάππι, εἰς τὸ φωρανΊναι μὴ τονοῦτον ὄν. 
. γαιώδη] Ἐεέπυς {:, γεωδη. λ 

. λε.] Αριά Ῥτοοίαπι αἆ γετί. 638, Ρ. 141, Ἰἴεπι ἔοίαπα Ῥ]αίατε]ο ἰπιρπεπάσπι, αααπηγῖθ ποπ πΙα {185 
Ἠπεπῃ ποπη]παίο. 

. εὔπλουν] Πιερεπάμπῃ, εὔπνουν. 

Άοια. Αϊ α4υαπι ἵη βρ]παπι Ῥοευ]μπα ἵπβιπ-  Ίετο νε]έ, ΊΝαπι εί ραίε: ΟΥπια, αυ εβ πα ασ: 
ἀμηί εί ρεί ποέϊῖεπι Ώατε Ππιπε, ροβγ]άϊε νιάεηε 
3Ώ οἶτομπα Ιπίεεῖας Ρροου]απι οτδίς αωἰάαπι οοπ{]--, 
τεγίέ (εττεηυ εί πίρταης, Ἰάᾳμε { αοεῖάϊες, Πσηιιπα 
{αείυπῖ ρταν]τλίς 241: ηεφιε Πἱ {αεί]επι εχρετ]- 
ππεπεί Γαζίοπεπι ἐγαάεπίε. Ἠίς Ιᾳίεατ οπηίρι5 
πιμ]το Ππηρ]εῖος Ἠε[οαί ταῖῖο, ]αρεηεί αστῖοι]- 
τωτα; Παάιοίαπι αἁπιίίοετε νΊπο βθμαπι εΧ {οπίο 
ἀεβιεπῖε: μέ ασια Πέ ες πιοῖά ασίταία, εἰ {εηιῖδν 
εί 1] ]ποῖς, πες {εττεῃα αμίά {αεί πασεῃς. 
ΧΧΧΥ. « Ωσπεορ ἔμος τε πατήρ. ΤΕ πεις 

Φ0ᾷ1ε ῥαίεγ. ἩἨσς εἰ {εφιεηίία Ῥετίεῃ εχείίαης 
αἆ Ιπαϊ(ατίοπεπα ραϊτίδ: υέ πηανίσσε, πΙῃ αΡτυπα ϱο- 

Ῥίαπα 9οἰίάῑς, νεπίς Ιπ Βαβοείαπι, πε Πδἱί νιόχαπι 
αυ ατετεί, {αρίεης πΟῦ ἀῑνίεας {εά ραιρετίαίεπη : 
ει Παθίτανίε 1π᾽ παετίπια ἴ]α υτοίου]α Αίοταν 
απ τε]ααῖί αιἷα εἰ α.[ἴαεϊς εἰ Ἠγεππίς ἴεππιροτε 
ειαί πιο]εβα. Ες Πία εβ Αίοτα {αρτα νίαπι Ύμαπλ 
Π, αιὶ αἆ ἹΜπαίαταπι Γεπιρίαπι αθειηῖ, απιδαἱαΠε. 
5εὰ Ηε]ίσοι ΠΟΠ, μέ γεμεῖ εκροβευς, ραἱοιει- 
τίπια Ῥαδεῖ τεβαρία ας ἀϊνει[οτία α»βαια: . 8 
γερεῖς ἱπέεβαευτ. Έλις ἰρίεας πιοηεῖς 1 ππετἰάίαπο 
Ίαίετο {11 Δίοτα, νεπίοταπα νελεπιεπίῖα γεκαίιῖ 
ηες {2ππ6Ώ αίζαιε, εοτπα Ἱεπίταίεπι ας τε[τΙρείᾶ- 
ἴοπεπι Ρρετοὶρίτ. Έαπι ἀείετίαπι {μα Ίαπι αταίε 
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-Α. ΤΑΡΧΟΣ ἱσορᾷ καὶ τότε εἶναι, Θεασίεων ἀνελόντων τῶς οἰκοιὼίς, Όρχο- 

μδρίων Σ τὸς σωλένα, δεξαμλων' ὃλεν καὶ τὸν εὺν Ὀρχμδμίας «φἝθθσ-- 
πίξαι τὰ Ἡσιόδου λείψανα λαθξν κοὶ )άψαι παρ αὐτοῖς ὡς κ ́ Αε- 
φυτέλης Φφησὶ γεόφων τὺ Ὀρχμῆμίω πολιτείαν.---- 

λς.. Ταῦτα πάντα, «ει τῆς Χαλκίδος, τῷ ιών, καὶ τῷ 

ὤθλου, κοὶ τᾶ τράποδος, ἁμιόληδαρ Φηῶν ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, θὅδὲν 
ἐχθία χριρὺ. Τὸν μῤ όνω ᾿Αμϕιδάμαντα ναυμοιλομῶτω σοὺς Ἔρε- 
τεκέας ὑπὲρ τὸ Ληλάντη Ἀποανᾶν ἆφλα δὲ ἐπ ἀωτώ καὶ. ἀῶνες 

ἐλύωτο τελώτήσαντος «δὸ το ἑωωτᾶ παίδων νικῆσαι δὲ ἀφωνιζόμλνω 
τὸν Ἡσόοδον κο ὦθλον μεσικὼν τρίποδα λαςεῶ, καὶ ανα )εῖνοι τῶτον ὂν 

τῷ Ἑλικῶνι, ὅπη καὶ Χότοχος ἐγεγόνει ταῖς Μόσοις καὶ «πιγραμμα. 

οὖι τάτῳ Φευλλῆσ. Πάντα ὅω ζαῦτα ληεώδη λέγων ἀκένος, ἀπ αὐ- 
αν ἄρχεται εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ πλΏ σιωτευόντων, 
ὁχοντι, λέων. | 

Ἀζ. 5 Μηδὲ κασγνήτῳ. Τὼ κἩ Φύσν ἡμῖν αίέσν «εὺς Ῥλλή- 
λες τῆς κν «Φεβαίρεσν πμιωτέρον Φηῶν Έτος ὁ λόγν. Κω ὶ ὃ μ)ὺ 
Ἀπολέῶα| ἐφ ἡμῶν τῆς δὲ τὸν δεσμὸν ἐπήραγε, τὸ πᾶν αὐτίὼ Φυλάήευ 
βέεαιο δεν ἓν μείζονα πιμἱὼ νέµειν αδελφοῖς Ἡ ἑταίρρι κοὶ }ὸ καὶ 

« Ἠμοτα πετή- 

Α. 0. λε] Αριά Ῥτουίαπῃ αἆ νετί[, όᾳδ, Ρ. 142. 
Ἑ. 2. ἐπ᾽ αὐτῷ] 8ὶο Ττϊποαν. Μαϊε Ἠεϊπβαπα, ἐπ᾽ αὐτοῦ. 
6.4. αζ’.] Αριά Ῥτοσίατα αἆ νετ[. Ίο, Ρ. 101. Ῥἰαίατοβϊ εβε ἁπϊίατε πο ποπ ΕΠΙ οππῃ αγσυπηεηέαπα {πα 

β1αΝ. 
Ο. 5. τὸ πᾶν] ΥΠ ααἱά Ἰαεί. Απ οοιτϊσεπάππι, ἐπήγαγε τὸ πᾶ», (1 εβὶ ἡ φέσις) αὐτὴν φυλώτΊειν βεδαιοῦν. 

{αϊῇΠε ρτοάῖε ΡιύτΑκοΒΗῦ5, Ρροβααπι ΄ΓΠείριεηίες 
Αίεταος ἹπιετίεειΠεπε, εοταπι αμίεπι τε]ῖαιος Όγ- 
οἨοπιεπίϊ γεοερΙΊεης: Ἱα Ώειπι Ότεοβποπεπίος 
1α1Πε αεείρετε Ηε[οάϊ οἴα εἰ αριά {ε [ερείίτε: 
τείῖε Ατηζοιε]ε ἵπ Οτεοπιεπίογαπα τερυδ]]σα. 

ΧΧΧΥΙΠ. ΡιστΑακοµυς ἀῑοῖε εοίαπ Ἆος ἆά 
Ομα]είάε, Απιρϊόλπιαητε, οεγίαπιίπο, (τίρεάςε, αὐ 
αεπα πισηυ αἀ]εξταπι εΠε: «ιἱρρο ααοά πα]]απι 
Ἠαῦεαί υταίεπα. Ίαπι Απιρηϊάσπιαηϊεπι πανα]ί 
Ρίαο αἀνετίαφ Ετειγιεηίες Τδε Τ,1]αηίο ἀῑπιίςαη-- 
ἴοπι οεοϊἁΠε: ἵπ ε]αίαιε Ποπογεπι Πίος ε]ας ο6Γ- 
Ώλπιίπα ας ΡΓαπηία ΡροίαϊΠε: Ἠε[οάαπι Ίεπι ἵπ 
οαιπϊηῖς οετίλππεΏ ἀε[οεπάϊΠε, πυ{ουπα ν]άοτία» 
ΡΓαπίυπα ἐΠρεάεπι τεροιταῇε, εππαιε ἵη Ηςί]- 
«οπε πιοηίε οοπ{εεταΠε, υδἱ ρτίπιµπι α Μις ἵη- 

{Ππέχις {αἱΠεε: Ιπίοίρίίοπεπα αἆθο (Πἱρεάϊς να]ρο: 
Ἰαάχατῖ. Γοευπι Ιβίειχ Ἠμης Ίουυπι Η]ε ηαβαῖο- 
τίωπῃ ]αάΐσαηπς, Ἱποῖρίτ αὖ ἱρῄς 19 γεΓβδιις, 4μο Γη 
2τβαππεηίυπι ε[ῖ ἆε ορρογ(ωη!ς (επιροπ/ρι», κ“ Ἡ- 
6 µατα πεγτήκοντας ἀῑες φἱπφιασιμία. 
ΧΧΧΥΠ. “« Μηδὲ κασιγνητω.” Ἀεφιε [γαμγί. 

Ῥετίοπα, ἰά εἰ πιαίυα αἆ αἱίος ταῖῖο, αμαἵΏ τε]α{1ο- 
ηεπα νι]σο ἀϊομηί, ἀαρ]εκ εί: αἰία, αααπ Παίωτα 
ομίαὰα ἱππρο[αίξ; οι αὐσπι {1ο Πδί αμἱίαας 6ο- 
{11ο Ἰιάϊοίοαιαε αΠαΠιίξ αἴαιιε αἁοῖ[οῖτ.. [απ Ώι- 
1μ9 Ηε[οάεί Ἰοςί Πας ε[ (επτεηίῖα, παζαΓα]επῃ Γ6- 
Ιαίοπεπα ρια{αηέίοτεπα εΠε αωαπι αἀ[οιείαη, 
λΝαπι Ἠαπο ἀεροπετε, ἵπ ποβτα ε{ε ροϊείζαεε: 1]11ιις 
αυτείη γἱπου]απι Ἱπάυχίς μαέατα, αξ ποὺίς αιονίς 
πιοὰο Εγπτες (εποπάυπι {τ. Τρίτας Ηε[οάις πιο- 



” 

σαό πκλονστασκοτ 

τοῖς πατεᾶσιν πω Φίλα «κατι, δὲ μΏ Φεὺς πιμᾶν ὡς ἀγάλματα, Α 
Φιῶν, ονας ἐφ ἑδα εῶν. Οὕτω ὃ κο τὸ οἰκείαν πόλιν πιυὲς ἐἴπον. 

ἐγίωτέραν τῆς μὴ οἰκείας, κἂν μᾶλλον Ἡς ὃν ζώτη τυγγόνη πμώµλρος, 

α[9 τὼ κ Φφύσν αγέσν. Καὶ ὀθ)ὼς ὁ Παναίπος, πολίτίω αὐτὸν ᾿Α.9η- 
ναίων ποιϊῶαι ασόυδόντων, εἶπεν, Τῷ σώφρον μΏὺὸ µίαν πόλι δρκεῦ. 

Καὶ ὁ Ἑ Σπαρπατῶν [βασιλόὺς ασθὺς } ᾿Αρκάδω Ὑ ἔένω εἰπόνπι ασθὺς 
αὐτὸν ὅτι «φιλολακων οἴκοι χο λοῖτο, Καλλιόν τοι, εἶπεν, εἰ Φιλόπολις Ἡ' 
ὀκάλα μᾶλλον Ἡ Φιλολάκων. Οὕτως αἱ κ Φύαν ἡμγ ογἐσἀ «δὰ 
πῶσιν τ' κ «φθθαίρεσιν 5) δυκοῦσι κρεμ». Δᾶν μὴ ἓν τὸν ἀδελφὸν τᾶ 
ἑτιίρου πόντως «πι μείζονος ὤγει σπουδῃς. Τότῳ ὃ ἀχόλαδον τὸ ἑξῆς, | 

ὅπ εἴ τινα ποησόμεγα Φίλον ἀπροσκρόκους 5) δὲῖ «σεὺς αὐτόν. Καὶ 3» | 
ἡ Ὅ. Πυλογοεείων παραίνεσις, ἐχ. ὅτι «ετέρου ἁμαρτάνευ εἰς «βίλον 
Ἀ[θχωλόσέεν ἂν, »λλὰ ὁ τὸ τῇ Φίλα ἁμαρτήμωτα ἀφομλῥευ κὶ φέρεν ο 
ἕως ἂν δωώµεδα, «θακελόύετα. Καὶ έχει τὸ αδάγ[ελμα, «εὺς τῇ 
ἄλλη δικοιοσιωύη κὶ τὸ ἔμφρον εἰκὸς γὸ ἡμᾶς ὁ Φαῤῥησανᾶς ἔτν ὅτε 
τά «βίλῳ, καὶ δεῖ μηδὲν εἰς αὐτὸν ποιῖν ὀνανήον λόον Ὦ αγέση. | 

λη. - Εἰ δὲ κεν ἄρχη. Τῆτο κωηπκόν ὅ ξ ἁμιωπτκῇ ὁ ψυχῆς. 

Α. 5. μὲν μίαν] Ῥοτίς, μόνην μίαν. 

Ο. 3. Φαῤῥόσαντας| Ἠεϊπβις, ααέτοτε Ξεα]ίσετο, αἀάεπάαπι ]ηάϊσαϊι εἰπεῖν νε] λέγει». 
απα]ε Εΐ, ποη Παΐπο, ὙΨετῖϊ αί ροῖι. 

Ο. 0. Απ ] Αριαά Ῥτοείαπα αἆ νετί;747, Ῥ. 151. Ῥ]αϊατομο ἐπραῖπια», Π{άεπι, απῖθας αἶῖος ἄπε ε]αβ ποπαῖπε 
ΡτοάΊ{ο» Ίοςσο», τα(ἱοπίθ. 

Φαπε, εχοϊὀΙί αι] ι. αποά 

ποῖ πια]οζεπι (ποιεπάαπι εΠε Ἡοποτεπῃ {ταίγίρις 
αµαπι {οάα]ους. Ίτα επῖπα εί ρατεπεῖθυς στα({αςα- 
Ὀΐπιας, αωος {εοαπάμπα Ώεος, ας σπα Ώεοταπι αἆ 
{οουπι Ροῇ{α, οοἶετε ἀεδεπιις: ας 1]]ε ἀῑκίε. Ἐα- 
ἀεπι ταίίοηπε ποπηι]]1 ἀϊκετιπί, ρτορτίαπι εἴ {ααπα 
ουἶσιυε ραττίαπα εΠε ργορίπαιίοτεπα 4µαπ 2Πεπαπη, 
ουαπηνίς ΙΠ Ίνας πιαρῖς Ποποτείας: Ιάφιε ΡρτορίεΓ 
πατατρε γἱπομ]απι. Εε τεέε Ραπαα5, αµσπι Α- 
επεπίεη(ες επι οἴγεπι {ασετε ΕΒιάετεηπί, ἀῑχῖτ, δο- 
ὑγίο ας ἐεηβεγαμέέ{ ῥομιπί μπα [οἶαι [αιές ε[[ε εἷ- 
ο αίέοπ. Ἐτ Ὀρατίαποτπα ΤΕΧ., 4Π1πη Ἠοίρες ΑΓσαφ 
ἀῑχητει, δε ἀοπί αι [ο υοεαγί Ἱκαεοπση απο, 
τε[ροπάϊτ ἢΒιῤογίως εγαέ, ᾗ {ε ῥαᾳίγίώ ῥοέ φΗάΤΗ 
1πευπηι αὐΠ{ζΜΖΗ υεάγεη{. Αἀάεο αριιά ΟΠΊΠε5 Πο- 
πηίπες, «οπ]απέχίοηες παξιγα]ος αά{οἰξίεῖῖ ρια{ται-- 

Ώογες Παδεπέωτ. Ἱέασαε εε Ἠε[οάις ργαροῖρίε, {τα- 
ἴτεπα π]α]οτε αβπςετε Ποπογε 4 µαπα {οάα]επι.. Ἠπὶς 
εοπ{επίαπειπι εἰ {εφµεῃς ργαοερίαπι, Ππε οΏεῃ- 
Ποπε απιοϊεῖαπι εΠε {ετναπάαπα οι 1] απο» {επιε] 
αππίοος αΠαπι[ετίπιας. ἨΝαπι εἰ Ῥγῆνασογεϊ πιο- 
πεηί πος;, ΑπιἰςοΓπη Ρεοσαῖα {εΤε ας ἰοἰετατε 4 1ο-- 
μίαιε ρο/ππαις: (πηΐαπι αὓεΙ αξ ποὺῖς εοποεάαπε, 
Ρτιοτίδις αἀνετίας αππίςος Ρεοσαίε. Έτ Ἠαδεί {απο 
πος ρταοερίαπα οµπα τε]φυα ]ήία ειίαπα ργάεῃ-- 
παπι. «οπ[εηπίαπεαπι απῖπα είξ, ποδῖς «απ Πάμοῖα 
τερΓεμεπάετε αππίοαπα Πσετε, εαπα «οσπογεΓῖπιας 
πο Πῖ] εοηίτα εαπῃ, αιοά ποίῖταπι επι εο σοἩ-- 
Παπόάχίοπεπα {οἶνας, {α{οερίιῇε. 

ΧΧΧΥΤΠΠ. ««Εἰ δὲκεν ἄρχπ. δὲ υεγο ἐπημα 
/εεγᾶ. ος ρετπει αἆ πιογεπάαπα εαπι απίπια: 
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α Δόν }, φηὰν, ἐὰν ἀκᾶῖνος ορχοπάςξῃ λόφων ἡμῖν Ὑποθυμίων Ἡ ἔργῶν, 
ἐπεξίέναι, διπλασίοις τννύμηρον καὶ ἁμιωόμλρο. Ἐχσον 9λὺ αὐτὸν 
ἀντὶ Φίλε τίλέναι χρὴ, κ) ποιεῖν ὡς ἐχβρὸν χφχῶς, ὡς μὴ Φυλαξαντα 
τὰ Φιλικὸ, κφθήκονα. Σιμωνίδης γοιῶ (ωύτίω εἴναι διχομοσιιύίω ὡεᾖ- 
σωτο, τὰς Φφίλες εὖ ποιόν ἄμεμον ὃ ὁ Πυαφόρειος λόγος εἰπὼν, Χριναι 
Φέρευ τὰ ἁμαρτήματα Ἱ Φίλων εἰς δμύαμυ. 

5  Ἀθ. “Εἰ δέκε αὖθις Ἡγῆητ ἐς Φιλότητα., Καὶ ἀμιύαῶ-αι τὸν 
αἱμαρτάνοντα, παραυξῖ, καὶ «φζοσιώτι μὴ ἁπμάζεν' ὢ µάλιρα εἰ ἑαυτῷ 
δίκίω πνὰ ἐπώγει ἔτοιμος εἴη τὰ ἁμαρτήματος ὅἆᾗλος 'Χῥ Ὅδι ἑυτοῦ 

κοζιψηφισάμΆμος καὶ ὂν µέαμελεία γεγονὼς, ὧς εἰκὸ αὐτὸν µηκέτ 
{ωυτὸν πα) εν. Κοιὸν δὲ ἁπλῶς ἐπένηκε «οράγίελμα τοῖς «δι Φιλίας 
λόοις, τὼς ὐχερὲς µεταρολὰς τό Φίλων, ἀνθρώποις ἀθλίοις οἴκεῶαι 

ο πθέπεμ’ εἰσὶ δὲ ὤφλιοι πάντες οἱ τό }εσμῶν ὡαρόδαι Ὑ εἰς χοινωνίαν 
σωωτερόντων, ὧν εἷς ζὰὶ καὶ ὁ αὍξὶ τὼς τἴό Φίλων χοταράσέ. Ὅπ μὸὸ 
οὖν τὸ μέαράλλειν τὸς Φιλίας ἄτοπον, καὶ ἐχ ἁπλῶς, δλλ) ἆφλιον, εἴπε 

πο] αὐτός. Πλάτων δὲ καὶ τῆς Φρουρῶς τῆς «δι Φιλίαν εἰκόνα «Όδοι- 
δέδωκε πὶς μὺ ἡμετέραο εἰς τὰς Φίλες ὐποίας µικροτέρας ἡγείῶ-αι 
Ὑ΄ Φίλων, τὸ δὲ ὀκείνων εἰς ἡμᾶς λυόμλμα µείζω κρίνεω Ἰ ὀκενοι νοµί- 

τοὺς φίλωθή οὗ πιιβρ] Ῥογίο αἀθεπάκαη, κα) τὸρ Ἰχθριὸς κανε. Α.ς. 
ῬΒ. τ. 13] Αριά Ῥτουίαπα αἆ γετί. 7ου, Ρ. 152. Τέεπι γιπάἰοαπάαπα Ῥ]αίατε[ο, 
Β. 6. οἴεδαι] Ἐοτίε, οἴεσθαι δεῖ». 

επι ευ]μς ε[ὲ ἀείεπ[ο 3ο ρτορυ]αείο: Ἱη]υτία». 
ῑεῖε είπα οροτίετε, { αμἰάεπι {γαίετ ποὺ]θ ΡγΙος 

Ἰπ{είαπη ας {επποπεπη οὐ]εσετῖε αιί Γαέχαπι Ιπέι- 
Ἱετῖς, πἱοΗεῖ., ἳ ἀπρ]υπι εἰ τεροπετε ρυπίεπάο ας 
Ρτορι]ίαπάο. Ίαπι εηίπι, ΠΟΠ απιίουπη, {εὰ Πη]πη]- 
μπα οεπίετε επι ἀεδεπηις, εἶαιο ια: πίπηίςο πια]ε 
{ασετε, αιάρρε αἱ απιὶοΙεῖα; οβιοία πο {εγνανετῖε.. 
Βπποιιάες αιίἀεπι ἵτα ἀεβηϊνιε ΤαΕείαπα, αξ απιῖ-- 
εἶ Ῥεπε {αείαπχή5. Εεδίις Ργίπασογευτη {ε Ἠαβεε 
Ῥταοερίυπη, Απιίζοζιπη Ρεοσαῖα, αιοδά εἶας πηᾶ- 
χῖπιε Πετί Ρο/Ἡ:, {ετεπὰα εῇς. 
ΧΧΧΙΧ. “Εἰ δὲκεν αὖδις Ἡγητ' ἐς φιλότηῖα.” 

δ; Ὅετο γατ[ς ῥΥΙΟΥ υεπεγὴ αά απο. Ῥτα- 
εἰρίε, εί υ]οῖ[οί ρεοσληϊεπι, 6 τεάεμπέεπι αἆ οβῖ- 
εἶωπι Ώοῦ {ρείπετε; Ρισ{ετίπι Π ρατατις Πε ΠΌί 

-απι ε{ὲ ἆε απιϊοῖς «οπ{1ειεπά(ς. 

1ρίε αααπιάλπα ἵπιροπετο ρα2ΠαΠΏ ρεςσαῖῖ :. ἵξα επίπῃ. 
αρρατεδίέ εωπι {Ε Ιρίαπι οοπάεπηπατε, {αΐαιε ροςη-- 
ἵετε; πες αππρ]ίς Ίτειῃ Ροοσαίωταπι, οετγεδοῖ]ε 
ετίε. Ἠπίο ἆε απιοἶεα Ίοσο Ἱπροί[αῖς οοππππµΠε: 
Ργαεερίωπῃ, μὲ οεηίςαξ, ΊενΙζαίοπι 1π πιιζαηάϊς 
απηϊςί ε[Πε Ποπαίπιπα παἰεγοταπι. Μετί αιἴεπι- 
{απε οπηες Ίεσιπι «οΠίεπηίοτες εαταπι ας αἆ 
οοπιπιαπίοπεπα {οςε[είαεῖς γα]εηί, απαταπὶ υπ. εἲῖ- 

Αίαυιε ἱποοπ/ταῆ-- 
εαπα ἵω {εγγαπάϊς απαῖο]εῖῖς ἱπερίαπι εΠε, ἀῑχίε εξ 
ἱρίο Ηε[οάις; πες Ππιρ]ϊοίέεγ ἀῑχίε, {εά παἰ{εταιῃ- 
εαπι αρρε]]ανίε. Ῥ]αίο γετο εἴῖαπι τεσι]απι εἲ 
πιοάιπι {εγναπάα αποϊοἰεία» ἐγαάϊάϊς Ἠα]ας ταξῖοπίς, 
πε ποῄβτα εΓσα αππίοος Ὀεπεβεία παἰποτίς α(ΕΙπιε- 
πιὰς αµαπι αὉ απαίςϊς 1ρ5 αβήπιαηέας, απηίοοΓαπι. 
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ζεαπ.  Γαῦτα φυλάίωτες, αἀσολόυτον τὼ μον Φιλάξωμθρ, Φιὰν οὖν Α 

ὁ Ἡόοδος παρανών αφαιρᾶν τὸ χέρι, " | 
6 / 

µ. ὅ Μηδὲ ΦΟΝ 

ΠΛλοΥΤτΑΡΧΟΥ 

σὲ δὲ μήτι νόον. 

Τὸ ᾖ μήτε πολόξεινον εναι μητ' ἀξφον, 
ὅρον φλπίθησι μρ πὸς Φιλιχὰς παρωμέσς ἵαῑς «Ὁξι τὰς ἕἘένους ἡμῶν 
ασεδαῖς, μήτε ὃὶ όὀχέρειαν πλήθος εἰσδεχεῶ-α| ξένων χωλύων, μήτε 

2 ) [ ὀ 9 

-δ ἀγβιότητα «οθὺς πάντα ζένον Ἀποχλείειν τὸν οἴχον. Τὸ δὲ µήτε κα 
ο” 9 ο ς ι / 2 λ 3 ε λ . χοῖς συγκολλὀν ἑαωτον, μήτε εἰς τὰς ογοφοὺς ὑορίζευ, καὶ Πλάτωνος 

/ λ ος 2 Α ωυ 34 ς ο ϱ) 

Ἱκρατιύαντος τὶὼ κρίσν ἀὐτος γοιῷ ἐπ ὁ λέγων ἐπ᾽ Θδδενὶ τὸν Φεὸν 
«/ ο ε 5 { 2 3 ο ) 

ὕπω νεµεσῶν, ὡς οὶ τῷ τὸν ὅμοιον ἀυπά Ψέγει, ἐπαιᾶν δὲ τὸν ὦνό- 
μοιο᾽ }εὰ δὲ 
ὃν οὐ δὲ ἀσπάζεθαι. 

μα. -'Τλώοτης τοι «ησαυρὸς ὂν ἀνθρώποισιν ἄβλοις. 

σαυρὸς Ἑ γλώτης ὕὰὶν ἡ κρύψις αν 

η Ν «/ ὰ 9 ν ς ' 5 

ἄγαφος ὅμοιος ὃν οὐ δεῖ νεικείεν, ὁ δὲ χαχὸς οἰνόμοιος 

Ὁ μν 9η- 

Φαντασιῶν αἴό μὴ νομλῥων ἐπφόρων ὑπὸ τῆς γλώτλης «φθοπετῶς κινᾶ- 
μλύης: δεῖ γὸ τὶὼ κίνησν οπιμετοεῖν τῇ γλώοσση, καὶ τὸν χαιρὸν  κωή- 
σεως, λλ οὗ πταὐπίω κωρίαν εἶναι ἑαωτῆς. Τὸ δὲ πλεσίω μΏῥ ἑαυτῆς 
εἴναι Ἰοίβιν µετείας σης, δοχίωὼ δὲ γνεῶαι µειζόνων καὶ ἀλγειοτέων 
ἀκησμάπων τὺ «θοπέτειαν αὐτῆς, ἄμφω Ἱαρέσησε, κ) ὅτι αἱρετὸν τῶτο 

Α.3. μ.] Αριά Ῥτοε]απι αἆ γετί, 713, Ρ. 152. 
Α. 0. ο) ών ] 1 εσεπάιπι, κελεύω». 

'Β, 6. µα.] Άριά Ρτοε]απι αἆ νοσ[. 717, Ρ 

- 

αυίεπι εἴσα πος Ὀεπεβεῖα πια]οτῖ. Ἠας οδίε:- 
γαηίες, Ιποοπουατη [εγναθίπηας απαϊοἰείαπι. Πὶςίε 
Ιθίεις Ηε[οάι πποπεης {µσοτε ]ενΙταίεῃ, σὲ δὲ 
µήτι νόογ-----ἐε υεγο πε φίᾷ απίπο: εἴο, 

ΧΙ..  Μηδὲ πολύξεινον.”. Άίεφμε πμίογ η ῥο]- 
βε». Ἐκροβες απηϊεῖεῖα οβαεῖῖδ, {ετππίπάπι ἆε- 
Πσπαι Ειά11 Ποίρίείοταπα; πέ πεφιε πιυ]έος Ἠαβεα- 
πια5 Ποίρίτες, πεαιε πι]]αία: γεζαης, εί Ρετ Ἰεν]- 
Ὠίεπι τεοῖρεγε ἔμτρατα Πο[ρίεαπα εἰ Ρεί Ἱπππιαηί(α- 
{επι οπιηίῦις ἁοπιαπι «ἰαμάετε Ποίριαδις. Ἡ]ιά 
αυίεπα, πες ργανῖς Ἠοπιϊπίδις {ε αρρ]ίζατε εί αἆ- 
Ἠατείοετε, πες Ῥομί5 οοπεαππε]ιαπα Ἱέεττε, Ῥ]αΐο- 
πὶς ειίαπη εί, Ἆος Ἱάϊείαπι «οΠΠπιαηξί. Ἠις 
επίπι 1ρίε ε[ ααϊ ἀῑχίε, Ώευπι πι]]ο ας {έχο ἴαη-- 
τωπι Ππάϊρηατί αµαηεωΙα { εως Ππιῖ]ες γίεαρεία- 

αν 

1Ηάεπι τα Ιοπῖρας αἆ Ῥ]αίατεπαπι ααάχοτεπα τεξετΙπι5.. 

Ῥ. 153. Πεπι γιπάϊσαπάσπα Ῥ]μίατε[ο. 

πια, Ιαιάρπηις ἀμμπι]ες. Τεί αμέεπη Ππιϊ]ῖς εβ 
γἱτ Ῥοημ5, «επι ποῦ ἀερεπιας οοην]οίατῖ: ἁῃ- 
πι[]15 πηα]ας;, μεσα ποη ἀεθεπηις Απιρ]οδἒί. 

ΧΙΙ. «ὁ Γλώσσης τοι Φησανρὸς ἐν ἄνθρωποισην 
ἐς ἄρισος.”. Ελενα {ρε[αωγως ἐπίεν Δοπιίπες οβεῖ- 
πμ. Γηείαιτας Ἡπρυα εβ οεσι]τατίο οορί(α- 
Ποπαπῃ απίπιαε, εἰ ραηίαΠαΓαπῃ Ποη Ε0Γ85 ργοάΙξα- 
ταῃ ἃ Ἠησια ἴεπιετε πποία. ΟΌροτίεί επῖπι ΠΟ5 
ἥπρια αἀάθτε οθγίαπῃ πιο πιεη[αΓαπι, εἶφις 
πιοζυί ἁοπίπαπι ρτα:Πεστα ποπ ἱρίαπι Ἡπσιαπ, {εὰ 
(επιροτί ορροτεµηϊταίεπα. Ὁμαπάσφαίάεπα γετο 
Ρ]αγίπαπι ρταιῖα ρατίε πιοάεβία ἥπρυαε, ΡΓοςβεῖ- 
ἴᾳφ απίεπῃ εἶας οαι[ᾳ αάίετι σταγίογαπα ππο]εβ]ο- 
ταπιαἵε αμάἰΠορυπα, πέτυπη(ις ΠρπϊῃςαγΙε Ηε[ο- 
ἆμς, Ἠαπς εοτρογίς ραΓίεπι εἴ αρρείεπάατα εί [αρ- 

νοημάτων ἡ ἐν τῇ Ψυχῆ, κοὶ Ἡμ ο 

πο ο σ. σσ -- 
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Αα τὸ μόριο», καὶ ὅτι Φάυκτόν ὡς Πήακόν Φασι, πέμψαντος ὠπῳ τὰ 
᾽Αμάσιδος ἱερῖον καὶ αἰξιώσαντος ἀνππέμψαι δν μορίων αὐτῷ τὸ χάλ- 

λίσυν ἅμα, καὶ χέίθισυν, ὀξελόντι τὶὼ γλώῶοσῳ Ἀπορείλα. Καὶ 29 

τῶτο δέδωκεν ἡ Φύσς 9 μὸ τ ὀδύντων ἔρχος αὐτῇῃ «φθόῶεν Χφτα- 
Χλείησαν μαλακία) αὐτὼ οὗσων καὶ ὀὐκίνητον' τὸν δὲ ἐγχέφαλον ἄνωλεν 
ὑπγάρχωτα τῷ λόγου τὸ µέτρον αὐτῇ παρέχει ὀνδερωυμθῥίω. 

µβ. “ Μηδέποτ οξ ἠῆς Δι λείειυ αἴθοπα οἴνον Χερῶν ἀνίπίοισν.' 
Τῶτο κφβαρότητὀς ὅδι «οθάγίελμα. Τολλὰ ὸ αἱ χᾶρες Ἱ. ἀναγκαίων 
μὺ ἀχφδαέρτων δὲ ποώῖσ αἱ τᾶτο δέονται χοάρσως διότι τὸ Ἰεῖου 
χαλαρό. Δᾶ δὲ ὅμοιο αὐτοῖς ἐηρετᾶν, καὶ ὅτω ασένδει «φεοχο)αί- 
εουᾶ, τὶς χᾶρας πολλα δὲ ἄρα μᾶλλον τῷ ὅλῳ σωµατ' δξον γὸ 
κααρῶς «φράτ]ειν τὸ «φθὺς Ἱεούς κ }ὸ ἀχααέρτων ὀργάνων εἰ πµώ- 

ο ἡμῶν αὐτὰς, Ἀποπύεσιν ἡμῖν τὸς «πι τοῖς τοιῶτοις ἔργοις δράς αὗται 
39 εἰλν αἱ ἑπάραι ταῖς Φυσόίαιο ἢ ταῖς σποιδαῖς ἐπαδόμλμαι, ἂἜν μῥ 
ὦω Σπάρτη ποῖς εἰς Ἀρχίὼ κφσμῤοις οἱ ἔφοροι «φθεκήρυτ]ον μὴ 

ο φθέφε µύκοχος, ἵνα τὰς τὸ Φαῦλον τῶτο κο ὀὐτελὲς «οραοώνᾶς µει- 
ζόνως κολάζωσω. Ὁ δὲ Ἡσίοδος νπιεῷαι τὰς χᾶρας «Ὁοαινῶν «φεὺ τὰ 

εράαπῃ εΠε. Όιοά ἴέεπι Ρϊέαουπι ἀεο]ατα[ε {ο- 
τυπε: οι πο Απιαμς γιίπιαπι παΠῇεί, αὓ 
εοαιε ρεΗν]εε, Ἡ: 1ρΠ τεπαϊέτετες, ορείππαπα Ππιυ] 
εί ρεβΐπιαπη νἱσίπηα ρατίεπι; ἴ]]ε Ππρυαπι εχίε- 
εμέ ας τεπιτ. Ίῶαιε ηΦίυΓα αὖ αηίετίοτε ρατίε 
οὐάϊάίε Ἱπσιας {ερίιπι ἀεπεωπι, αξ Ιπο]αάετεί 
εαπα, αιἱρρε πιο]]επι ας πιοδί]επι: α [αρεγίογε 
Ρατίε Ἱπιρο[αῖε «ετεῦγιπι αωοά εἶ πιεπ{ιΓαπι ΟΓ3- 
Ώοπίς Ιπάίσαγεί ας ἀπρεηί[ατεί. 

ΧΙ,Π. «« Μηδέποτ᾽ ἐξ ἠἒς Δι λείδειν αἴθοπα οἶνον 
ἔέ χερσὶν ἀγίπ]οισιν”. «Ἀεφμε πφμαι ε ιάπε 'γουὶ 
ἠδαίο πίσγωπῃ υπ {απίδιης 1ο. Ἠος πιπη- 
ἀῑείεῖ είῖ ρταοερτυπΙ. ἸΜαηις επίπι πιυ]έα βαοίαπε 
πεσεβατία αιίάεπα, {ο ἵπιρυτα: εί ἰἀείτου ἰπάίρεπε 

ΥοΙ,. Υ. 

Ριτραίίοπε, απία ἀῑνίπαπι πµππεη ε[ ρΗΓυπ]. θεά 
ααἱ Γι πι Ητταευτις Πε, 19 ἀεδεί Ππηϊ]ϊ εῇς, 
αίαιε, απίεφυαπι Ηδεί, ρµΓραΓε ππαηιις εί πια]ίο 
εείαπι πιαρίς {οίαπῃ οοτρῖς5;: Πφιίάεπα εἴρα Ώεος 
οπηπία ρυΓε {αείεπάα {απτ. Ὠιοά[{ επίπι «05 Πο- 
ΏΟΓεπΙΙς οσπι γαδις Ιπβταππεπείαμε Ἱπιραγῖδ 
τε[ραυπέ πο τας (2δις ορετῖθις Πιο]υπέϊας Ρτο- 
σα{ἴοΠες: Ἠα επῖπι {απέ πο[ῖτα ας, αρρτεςρ{{ο- 
ηες ας αἆ {αοτ]πεία εί Πδαίίοπες ἀείποερς αἁάιῃ- 
ασ εί ασοϊημπτιτ. Ἐτ δρα ουἰάεπι Ἐρλογϊ 
πιαρϊ/ταίοις, Ππια]αίᾳαε «οπ(Ητατί εΠεηέ, εἀϊςε- 
Ῥαπί πε πιγίαςες, ἷά εί Ῥατῦας {ία ΠαΓ6δ, αἱθ- 
τεηί ; πί εο5 αιἱ Ίενε ος 2ο ἵεηαε ρ/εερίαπα 
περ]εχίβοηέ, ρταγῖας ρυπίτεηί,. Ἠεβοάμς αυίοπις 

3χ 
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ασένδεω, ὀνδκνυται τὸν τῶτο μὴ «εισόμῆμον, µείζοος ἄξιον εἶναι χωτα- Α 
γνώσεως, ὡς οἰνεπιτήδειον «πεὺς παιδείαν, ῶν 

μΥ. Ὁ ΜηΦ) αἰδοία φοῇ πσεπαλαγμλῤος ἔνδοδεν οἴκα Ἑκη ἐμπε- 
ὅ λαδὸν ««δαφανεμὴρ, δλλ) ἁλέαῶαω. Ταῦτα τῆς ἀπαιδευσίας ὄντα 
ἔκγονα, κἂν σμικρὼ ᾖ, δεῖ «δαφυλάτ]ευ' χολῶς τῇ ΠΛΟΥΤΑΡΧοτ λέ- 

γοντος, ὅτ χαλαπε ὂν λόγοι τὸ μὴ σολοικίζεν οὐ Φαυμασὺν, λλλὼ τὸ 
σλοικίζεν καζωγέλαςον κὶ ὂν τοῖς ἔεγοις οὐ τὸ μὴ «οθάτ]ευ τὸ ποιαῦτα 8 
ἐπαινετὸν, λλὰ τὸ φςωτ]ειν ἐπωείδισον δεν ὃν µεμολυσμλον Ὑπὸ φονῇς 
Ἀποκεύπιειν τὰ αἴτα τὰ μολυσμᾶ, Ὢὶ μὴ γομνοιῶ ἐγγὺς τῆς ἑρίας' βω- 
μὸς 3ὸ καὶ αὕτη ό }εῶν, ὃ καθημερωών Φυσιῶν κὶ απονδῶν ὑποδοχή. 
Μὴ ἓν Ἀπογομνάμλνον µολιώειν τὰὸὺ ἐδαν. μι 

μδ. ἵ Μη Ἀπὸ χυτροπόδων ανεπιῤῥέκπων” «Θυσίαν παύτίω ὁ 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ «φθόχειρον (ὁ χα θημεριίὼ εἶπεν ὀρῶς ἀφ ὧν μέλλομᾶμ ο 

ἐθίευ ἱερὸ πάντα ποιοιδᾶ, 9) τῇ ἀπαεξαῶα. Καὶ }ὸ αἱ αἩν ἱεεῶν 
τροιπεζώσἀο τῶτο εἴχο' ἀπαρξαμΏμοι }ὸ απ᾿ αὐῆὴν ἐδαίλιωτο. Χοίδαι 
δὲ καὶ οι ὢδ λητεῶν τὸ αὐτὸ ορᾶν ἐλέγωτο δὲ «φξοχεόμῆροι κατὰ 
κροπόο τε καὶ ώμων χεὶώ ὅωυ καὶ τούτα «φεύτερον ἀφορίσωι πι «θὺ 

Α.4. μγ.] Αριά Ῥτουίαπῃ αἆ νετί, 731, Ρ. 196. 
Ῥ. 6. μὸ.] Αρπά Ῥτοε]απι αἲ νετί, 746, Ρ. τότ. 

Ο. 4. ἐλέγοτο] Ἐοτίε, ἐλήοντο. 

αιῖ πιοΠεῖ Ίανατε πιληις αηῖε Παβίοπεπι, οξεπά!1ς, 
ειπῃ, αιῖ Ἠμίο πιοηίίο ποη οὐίεπιρετεί, πια]οτε 
ἀϊρηιπι εΠε απἰπιαάνετῃοπε ωί αἆ Ιπμτατίοπεπι 
ἀΠείρπαπιααε Ἱπερέυπῃ. 
ΧΙΙ. ««Μηδ αἶδοῖα γονῃ πεπαλα]μένος ἔγδοθεν 

ες οἴκα Ἑςίῃ ἐμπελαδὸν παραφαίνεμεν, ἄλλ ἀλεαδαμ᾽) 
Ἄεφιε ῥιάεπάα [είπε ῥοίἡμέα {πργεάί ἄοημηη Γοεµση 
/ακία γευε]αίο, [ά εαυείο. ἩἨος Ἱη[οίεῖα: εβεξτας 
4 περ]εξία Πδετα]ί εγιάιείοπε ρτοεέῖο5, αααπαγ15 
Ρ:νοΟ5, «Άνετε Ἰηδεί Ηε[οάως. Όμο Ίοςο ρμ]εητε 
πιοπεί Ριύτακοµυύςφ: Ότι ἵπ οταίοπε, Ἱπαις 
ποπ αἁπι]γαίίοπε ἀΐσηις εβ αιἱ {οἰαρείίπαπα Ποῃ 
ξαεῖε, {εὰ εἴία ἀϊσπις ααἱ επι [λοῖς: ἵτα είαπα 1η 
αἀτίοηίδι5, πο {άοετο {αΐϊα ποη εί Ιαμάαδῖ]ε, {εἆ 
{αοετε εἰ τερτεπεπάεπάμπαι: Ιρίεας Ἰπαυίπαταπι 
εοῖζα οροτίετε «αμ Ἱπαιίπαπιεπίί αὐίοοπάετε 

πες Πιάατε ΡΓορε {οοιπι: Πάπα δέ {ουυς εβ τὰ 
Ώεοτιπι, εἰ αιοϊϊάϊαπογωπι {αοτϊπείογαπα Ηρατῖο-- 
πυπηηιε τεςερίασμ]απη. Ίεαιε Ιρίεας ἔοσυπι, ἆε- 
ηιάαηῖες Πτα πιεπρτα, ΙπαμΙπεπημ5. 

ΧΙΙ1Ν. «« Μηδ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιῤρέκτων,” 
Άτεφμε α ῥεάαΗἰς οὐ ποπάωσι {μήγαί(ν. ἘΙΟΤΑΚ- 
ο«Ηύ5 Γος {αοτίΠεῖαπι τεᾶε νοςανΙς ῥτοππζυπη εἲ 
αιοιἰάϊαπαπα, αααπι οπιπῖα, ἆᾳ αωΐθις εἶετε νο]α- 
πημδ, τεάαπιας {αοτα ἀμπα εοτώπα ργϊπαϊείας ΠὨιῖς 
{οἶνίπιας, Ἀααι {Ἀοτοτυπα η πιεηίας Ἱπιροβείοπες 
εοάεπι γα]εῦαπε; αιΐρρε εας ερι]αδαπέατ ρο[εεβ- 
αµαπι ἆε [5 ρηϊπηίείας (τραίΠεπι 5. Όροτίετε 
Ιρῖτατ ει ἵπ Ιανατοπίθιας Ιάεπι πεετε: Ἰαναδαπέατ 
ααίεπα οἰτουππξαία οἴγοιπῃ «αρα εἴ ἨΙΠΙΕΓΟΡ αηιΙα: 
εἴσο εἴ Ἰαναιίοπί αΠαιαπι ρατίεπι {ερτεσαπάαπι 
Ὠήίαιε τπϊθαεπάαπι εῃε τι [πεταπι, ἔαπι ἀείπᾶς 



' 
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α τῆς ἡμετέρο χρήσεως τοῖς ἱεροῖς }εοῖ καὶ ὕτω τὸ λοιπὸ εἰς Ἡ ἆναγ 
Χφίαν χρείαν ΦἘιλαμοάνευ. | 

µε. ο Μησ ἐπ᾽ ἀκιήτοισπι. Ὁ δὲ ΠΔΟΙΤΑΡΧΟΣ Φηαν, ὅπ μὴ 
δεῖ τὸ νεογνὰ ἀκίνητα, ἐῶν καὶ Ἀποτ)εῶαι ὂν ἀχινήτοις αθενέερα 9 
2ετω/ κωὲν ὃ αὐτὰ ὅπ µάλια, κὼν οχι τινων αὐτά τις χαθιζάνη 
κωεµλῥων, κοιζάνει κοὶ σαλόύεν Ἀ] τώτων οἷα τιν ἀὐκίνητο, χλι- 
γίδα. µεμηχάνηται «σθὺς τὶὼ Ὅ' παιδίων ὄὐνιώ. 

µς. “ Μηδὲ φωωαικείῳ λετε ΜΗ δεν σιυαπογυμνθῶ-αι ταῖς 
Φάναιξὶ τὰς ἄνδωι «αξὺ 3 τῷ οἰφήμοι καὶ δσπόῤῥοιωί τινες ὂκ τν 
φωωακείων σωμάτων κοὶ ««οπ]ωμάπων χωροῦσν, ὧν ἀναπίμπλαῶ-αι τὴς 
ἄνδας µολυσματῶδες δή καὶ ποῖς εἰς τὸν αὐτὸν αέρα εἰσίῆσι, κοὶ τοῖς 
εἰ, τὸ αὐτὸ ὕδωρ, ἀνάγκη τόπων Ἀπολαύεω. Διὸ χο ο χρόνον τινά 

ο ο ϕαα πομὼ «δαμλύεν ποῖς τοῦ») ἑπομείασν ὂν ᾧ τὸν µολυσμὸν 
ἀναγκη μψευ ἐπ᾽ αὐτοῖς. ἳ 

μζ. ὁ Μηδέποτ ἐν «φθθχοαϊς ποτιμῶν ἆλαδε «φθθρεόντων, Μο] 
ὅ οι κεἰωάων οὐρέω, µάλα ο ὀξαλέαῶω, ΜηΦ ὀναποψύχευ.” 

Ταῦτι α]ο γράφει ΤΙΛΟΙΤΑΡΧΟΣ, ὡς εὐτελῆ κ) ἀναξια παιδευτικῆς Μά- 

ο ο “πο σἤὔ«ὔ ο πα ο τν ορ Ἑ πι ο 

κο τ 

ΑΔ, 1. τοῖς ἱεροῖς Φεοῖς] Απ) ὡς ἱερὸν 9εοῖς. 
Α. 2. σεριλαμθάνειν] 1 ερεπάιπι, σπαραλαμθώνειν. 

Α. 4. με.] Αριά Ῥτου]απι αἆ νοτί, 748, Ρ. 162. 
Α. 4. δε] Ττίπσαν. δε. Τβίίατ Εαῑί νατ]είας, μὴ δε», αἳ ὅτι μὸ δεῖ. 
Α. 6. καδιζάνειν] Ἐοτίε, κωεῖν. Ὑεἱ καθιζάνη, ἐπὶ κιγηµένων κα»ιζάνειν κ. µ. δ. τ. αποά γετβῖ, 
ῬΒ. ο. µη] Αριά Ῥποείαπα αἆ νετ[. 7561, Ρ. 163. Ῥμίατολο νιπάϊσαπάππι. 
6. 2. μζ’.] Αριά Ῥτοσίαπι α νετί, 755, Ρ. 164; υπὰς εἰ Μοίεπορυ]αθ ΠαπΠΠΕ, 

σοι Ρατίεπι αἆ πεοεβατίαπι ποβταπι υίαπι 
αΠιρεπάαπα 

ΧΙΙΝ. ἵ: Μηδ ἐπ' ἀκινήτοισι.”. Άεφιε {μεν ἵπη- 
ποδΙ{ὀμο--. Ναπι Ῥιυτακςμῦς ἁἀῑοίε; ἴεπετος 

Ὅ εί βοεῃς ηαίος Ιπίαηίες ποη εΠε τε]παιεπάος πε 
πποῖυ, ηε(ε ἀεροπεπάος ἵη Ἰοοῖς ἱπιπιοείφ: {Ππά- 
τηίοτες επίπι ἵτα εος Πετῖ; Ισίεαχ πιαχίπηε ααἰάεπι 
εο5 πιογεπἀος εῇε Ιρίος ας {οἱο», αιιῖ { α]ΐαιο οσο 
Ροπαη{ιΣ, Ίουυπῃ ἆερετε εΠε πιοὈί]επι, μί «ος ἴέα 

' ππογελπης εί αρίίεπιας: ομ]πιοάί α αιἰδα[άαπι 
εχεορί(α {απε Ιεέχι]ϊ πιοῦ]ες, αοοοπαπιοάαεί αἆ 
Ἱπβρησίαπα ουδΙ]ία. 

ΧΙ.ΥΙ. ϱ: Μηδὲ γυναικείῳ λβτρῳ.”. Νεφμε 7πµ- 
Πἱεὐγί {π ῥαΐπεο---. Ν Ἱτὶ πε ἀεπιάεῃε «οχροτα Ππιι] 
ευσι πιμ]ογίοις. Ναπι ρΓαίετᾳυαπα αωοά Γεν Τρία 

εΠ Ιπάεσοτα, ἀεβανία αμαράαπι εχ πιυΠεβγῖρις «οἵ- 
Ροτίδως εἰ εχογεππεηεῖς {εγαπέαή, ααίδας αβΠοῖ τε- 
Ρἱετῖαιε γίτον ἱπαμίπαπιεηίαπα ἴῑς Ἠαρεε: αα" 
ἀεβιν]ὰ πεοεβατίο αἆ εο5 αοεἰἀετο αἱ ἵη εωπιάεπα 
αὔτεπι ἰάεπιαιε Ῥαΐπευπα ἱπρτεάίαπέατ, Έντσο εἰῖ- 
οπι ἀῑςί, Ρετ αἰίαιοά (εππριδ Ρα παπα ἴη 1156 ΠΙΑΠεΓΕ 
ααΐθις ος εγεηίε: Ρετ αιοά ηἰπιίγαπι (επιρις 
πεοεῄΠε ε{ῖ πιαηετε ἶπ 15 ἱπαυΙπαππεηέαπῃ. 

ΧΙ,ΝΠ. «« Μηδέποτ ἐν προχοαῖς πο]αμιῶν ἆλαδε 

«« προρεύντων, Μηδ ἐπὶ κρηνάων αν. µάλα ὃ ἔξα- 
«« λέαδα, Μήδ ἐναποψύχειν.” εφέ 1ἨΦάΠΙ ἴ 
αὐνείς [Πωυίογμπι πάγε ἱπῃμεπίίμπηο «Λεφις [1ῤογ 
{πέες [ος φιῖπ υαίάε ευίαίο: πεφμε ἐπεβεαίο. 
ἨΗαις {ρυτία οεπίει ΡιστΑακςμῦθ αἱ νἱ]ία εί ἵπ- 
ἀϊρπα Ηε[βοάϊ πιωία οαί Ιπ{ητμτίο πποταπι οβῖοίο- 

τά 



σ93 πΑλοσώ μα ον: 

σης μὴ ἑρεῖν ὂν σθοχιαῖς ποταμἵ/ Ἡ κωνς., μησ] Ἀποπατέν, τῶτο γὸ 

τὸ Ἀποψύχευ. 

ος. ὁ Ὡἡ ἕ ἕρδεμ----  Τῆτο τὸ τέλος δα ἡν αδαγ[ελμάτων, 

ἑχοινὸν εἰς τὸ μήν ν ἡμᾶς τὸ ἑαυτὴν ἦθος, ὀὐλαδεμλψες τὸ Φήμίω. 
Οὐ 9 ὅσν δρετῖς οἱ ἄνθρωποι σφάλλονταμ τοσοῦτον καὶ κβίσεως Ὀρετῆς, 
Φιῶν ὁ Πλάτων τὼ οω γαλεπὶὼ Φήμίω Φυλακτέον εἰς διύαμιν. 
Ἡ 3ὸ κακὴ Φήµη κεφὴ μὴ ὕδι ὑπενεγκεῶ, κεντῶσω τὸς ὑπ αὐτῆς 
ἐπονειδίσουο γωομβύας, ἐτι ὃ κο δεξαμδῥίω ζωύπίω παῦσαι παλεπὸν εἰ- 

ν ώλασι ὸ οἱ ἄνθρωποι πολλαπλασιάζειν ἂς ἂν «ζαλάρωσ Φφήμας καὶ ὂκ 
σμικεῶν µεγάλας ποιέω. Καὶ τέλος «ΦθθσέΦηκε, ὅτ κυδευόύει κοὶ ὡς 

οὖὶ τὸ πλᾶσυν αληθής εἶναι πᾶσω Φήµη, ἰὼ λαοὶ πολλοὶ Φημίσωσι, καὶ 

ο] τᾶτο ἔχει τι καὶ αὐτίὼ είν πολλάκις γομῦ ὁ μῖῤ ἀρξας αὐτῆς. 
ἐκ ἔφι, εὔοχς δὲ αὐτὴ δὶ αὐὴν ἀναφαίνεται το Ἀποεανόντων, ὧσε 
εἰχότως δεῖ Φυλατ]εῷ-α) τὼ χοχἰὼ Φήμίω. Κα τῶτο ὅω χρήσµον τὸ 

Α 
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δεῖ καὶ δόξαν ὑφορβοθαι τὸν παιδενόµΆρον. Οὐ ὸ ἁπλῶο ἀληλὲς ὃ 

λέγει Γοργίας ἔλεγε δὲ “ Τὸ μὴν εἶναι, ὠφανὲς, μὴ πυχὸν τὸ δοκέν, 
«τὸ δὲ δυχεῖ, αθενὲς, μὴ πυγὸν τὸ εἶναι, Παρὸὰ 9 τοῖς πολλοῖς κοὶ 

Ἶ ο» 

τὸ δοχοιῦ ἰαιὺ ἔχει, κοὶ τὰ ὃν τῷ δοκεῖν Ἀποδαίοντα δυαγεεῃ δεκνυται 
η 2/ 2 ωυ αυ ε -- 2] ον ιο / 

σόχ ὄντι ὀλρα. Μᾶλλον ἓν ὡς Ἐενοκράτης ἔλεγε, Τὰ μΔὸ ἓν Φίλο 

μη ] Αριά Ῥτοείαπα αἆ νετί. 7 58. Ρ. 165. Ῥ]αίατεπεαπι εΠ, 
κ»φη μέν έσιν ὑπενεγκεῖν] Βοτίο, κυφὴ μέν ἔσιν ἀναδέξαδα, δυο ερῆς δὲ ὁ ὑπενεγκεῖρ. 

Α. 2. 
Β. ι. 
Ο. 2. τὸ δεῖν κ δόξαν] Ἑοτίςε, ασρὸς τὸ δεῖν καὶ δόξαν. 

τυπ]αιε Ρτοροβία Πε: πο πιε]ετε ἵπ α]γεῖς Βιν]ο- 
ταπῃ, αυς {οπΏυπι πεαµε αἰἱγαπι εΧΟΠεταΤε, Ὠος 
επίπι ε[ῖ ἀποψύχειν. 

ΧΙΙΥΤΠ. ο Ὢδ ἔρδειν, δὶς [πεεγε. Ἠῖς εἴ 
Επὶς Ργαεερίοτυπι, Παιε Ως Ιάοπεις αἆ ποῄῄτον 
εγιάἰεηάος ΠΠοΓΕς «Ἀμέίοπε ἔαπ. ΊΝαπι, αιιοά 
Ῥ]ατο ἀῑκίε, Ἡοπιίπες ποη ἴτεπι ἵω ]αάιομπάο, ια ἵπ 
Ἀφεπάο, α νἱτεωίε αβειταηί. Ἐτρο αισαά εἶις 
πιαχίπιε Πετῖ ροῖεί, «Ἄνετε ἀεδεπιις ππαίαπη {Α- 
πιαπι. Ἠαο επῖπη Εαεῖ]ε, {μ[εερία, {ετέατ; αιἱρρε 
Ιηςίταης αἆ ρταν]ίεπα εο5 αἱ {επιε] Ιπέαπιες Γαάχί 
{απε. Ου παίεεηίοπα ἀε]ετε ἀϊββεῖ]ε εβ. βΡο]επέ 
πΙπίγαπα Ἠοπιίπες πχι]Ηρ]ίσατε αποίοαππᾳµε [ι[ος-- 
Ρετίητ {µπιοτες εἴ εχ ρατνίθ πιᾶσπος [ποετε. Γεπ]- 

αιε αἀάῑς Ἠε[οάις, {οἶετε ρΙεγαπιαιε γεταπῃ εῃα 
{βππαπη, αμαπι γ]ρο πια] ρορι]1 «ε]εῦτεπε, εἰ 1- 
οἴγοο ελπα α[αιῖά ἁῑνΙπί ἨἈαβετε. ΙΡίεας {αρε πι]- 
Ίαπι Παῦεί αιιέζογεπα, Τρί αιίεπ Ιρίο εγεπει γετα 
εἰ (Ἀρακ τερετίτατ; πέ πιετίτο {αριεπάα Πέ πιαία 
{αωα. Ίίαφιε εί Ἆος ρτασερίααι υεῖ]ε είε, Ποπηί- 
Ώετη ἁΠ[οιρΙίηα εγιάΙέαπῃ οροΓίετε ταϊίοπεπι ἆμσετε 
ορίηἰοηῖ. Ίεαιε επίπι Ππιρ]οίτεγ νετυπι εῇ 
αοά (ογρίας ἀῑχίε: ΕΕ, οὐ/εωγωι ϱ[ πὴβ αεεεάαε 
υἰάεγί: υἱάεγὴ {πβγππωση ε/ῇ}, Πήβ αεεεάαε ε[ῇρ. Ναπα 
αρυά νυ]διπ ππασπαπι Παδεί νίπι ορῖηῖο, εχ εαφυε 
πια]τως ςαἱαππ]ταίες εχ{ΗιῖΠε 1Π οοη{εῇο εβ. Ἰία- 
εὶς Ρτοδαπάιπι Χεποογαεῖς ἀϊδεαπι: 0 αηίεωε 
αὐεαῖι «4{Ιεκαπάγιπ, πε αἰσίέωπι φάει υεγίαπι : 
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Αλέξανδρο ἔχει ἕνεκα, μησὶ ἂν τὸν δάκτυλο κοῆσα τὰ δὲ μὴ 
ἐχθρὸν, πάντα ἂν «οᾷξα ὅτω καὶ Ἡσίοδος τῆς μλὺ αδὰ τοῖς πολλοῖς 

δόξης αξιο ποιξῶαι λόγον µηδένα, τῆς δὲ αδοξίας ἵνα μὴ συµθῇ, 
ποντα, “ο οιεῖοαι λόγον. | 

μ9. Καλῶς ἐπέσησν ὁ ΤΙΛΟΤΤΑΡΧΟΣ, ὅπ τὸ ασᾶραι καὶ τὸ «Φυ- 

τεῦσαι ἐχ ὑπὸ τν αὐὴν ἔοιεν ὠφελείῶαι. Τὸ μδὺ }ὸ ασέρµµα δεῖ 

καταθληθὲν κευφθΦίώαι «Φβῶτον εἴσω τῆς γῆς καὶ σαπἰφαι, καὶ οὕτως 

ἑαυτᾶ α|αδοιῥαι τὼ διύαµιν εἰ πὼ ««εωρύψασαν αὐτὸ γἱῶ, ἵν ὁξ 
ἑνὸς πυχὸν πουροῦ ἢ κριδῆς, λῥηται πλῆδος. Διὸ καὶ ὑετᾷ δῶὣοι καὶ 
πῶχνης αὐτό Φασι τὼ Ὀεχίωὼ πιεζόντων ἔσω κ) χεύντων τὰς ἐν ἀπ) 
Φυσιχὰς διωάµεις τὸ δὲ Φυτὸν ῥζω)ν βλαςῆσαι χρὴ κ ἀναδομδαι 7 
ἐν τῇ ῥίζῃ κευἠόμΆμον λόγον, οἷον διοχόυλείση, 1 Φωτός ὦὧφ εἰκότως 
τίω τρισχαιδεχάτίω «αεὺς μλὺ τὸ σσᾶραι ἀἰνεπίήδειον εἴναι, «οεὸς δὲ τὸ 

Φυτόύευ οπηδείαν. Τὸ }ὸ «πεοσκφλέσαῶαι τὸν ῥιζικὸν λόγον καὶ εἰς 

οβίδυσν ἄγειν ὃ βλάσίω, ἐσήμηνεν λ]9ὶ τὸ ὀνόματος, αοεὺς ἃ σιωελεῖ, 
πλεῖον ὃν τὸ ἐκ ὁ σελίώης ἐν αὐτῃ Φώς. 

ν. “ Τεφύλαξο δὲ Φυμῷ." Τὸς αθὺ τώτων ὃ ὧχες 6ὔδὲ µνήµης 
ὁ ΤΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ ἠξίωσν ὡς ἂν μὴ Φερομηῤως τότς δὲ «ξηηούμῆρος 

/ 

«5. μν.] Αρυά Ῥτοείαπι αἆ νετί. 778, Ρ. 174. 
3. «προσκαλέσαδαι] 1,εσεπάαπι, προκαλέσαδαι. 
3. ὀνόματος) Ὑ1απι (αβεβε νιάείατ, ΄ Ψοτίῖ αο { [οτρίατη ε[]εῖ ὀνομάσαν. 
5. ν.] Αριά Ῥτοείαπι αἆ γετ[. 705, Ρ. 174. 

ταάϊοῖδις ασεπας ογείσετε ἀερεί εἰ {ωτίαπῃ ρτοάετε πά πε ΓΠΙΗΙΕΙΣΗ ΕΙ ῥαδεαι, φμζυις ὃ ροή τα 
ΓΑΙΟΠΕΠΙ Ἱπο]μίαπῃ γαάἰοῖ γε]αέῖ ρετ οοίζαπι ΟΙΠΙ ειίαπι Ἠε[ιοάις ριαεῖρίε: ῥοπι αβιά υμίσιπι ορί- 

π{οΠ15 Μαη βαθεπάαηη ε[]ε γατίοπεηι: Ππαἰα πὲ Ἠ0- 
δὲ αεεεάαέ υμ]ςσί οβίπίο, ο7ΙΠ{ ΥάΠΟΠε εαυεπάμηα 
6 (Φ 

ΧΙΙΧ. Ῥι]εμτε απΙπιαάνετηε Ῥιστακοηυς, 
;οπεπη εἴ ρ]απεαιίοπεια ποῦ Π[άεπι τεδιις Ἰανατ. 
Ναπι {επιεη 1Π {εΓγαπα {ραΓβΙαι, ρΙπιο ἀεῦοῖ ἱπέτα 
εαπι αὐίεοπάϊ ας ρμϊτείσετε, αίαιε ἵέα {μαι νἷπι 
ἀῑάετε ἵη εἰγοιπηίερεηίεπη {ΕΓΓΑΠΙ, μέ εΧ µΠΟ ϱΓᾶπΟ 

: ΕοτίαΠε πιασηα ππυ]ιάο επεςϊ νεὶ Ποτάεί β.ε: 
Ίταφιε εἴ ρ]ανία εί ρτωῖπα [επιῖπ], µέ ἀῑοιηέ, ορας 
εβ αὖ ΙπίΠο, ααίδας παζυτα]ε εἶις νΊγες ἵπ Τρίο 
Ιηίτογ(ας οοπιρτίπιαηετ εί ζπάληξατ. Αξ ρἱαηέα 

Ίωσε, αί πυ]ετῖ μπα ΥΙΤο, αρετία; ιέ πιεΓῖο 
ἀεείπια (εγεῖα ἀῑες αἆ {ετεπάυπι Πΐ ἱπερία, αἆ Ρρ]αῃ- 
(απάμπι αρία. Ἠι]ας επίπα ἀῑεί ελπι εί[ε νῖπι αί 
Ῥτονοσεί ταζίοηπεπα γαὰϊοῖς εαιπαιε ἵπ αασιπεηέαπα 
εί Ιπογεπιεπέαπι ρτοάισαί, Πρηίβοανϊῖε Ηε[βοάμς 
ποιπΙηαηά!ς [5 τερις αἆ α ας εββεἰεπάας «οπἀμοῖς 
Τ1παξ Ίαπεῃ αοά 1]]α ἄῑε πια]ας ε[ῖ απ οείογῖς 
ἀϊορις. 

Τ,.. “« Πεφύλαξο δὲ Φυμῷ.”.«αάμς Ὅώενγο ε[ζο 
απο. Όμαίμοτ ἴ]]ος ρτοχίπιε αηίεςεἀεηῖες γεΓ- 
{ας πε ππεητῖοπε αμ]άεπι ἀΐσπον ριταγίε ΒΙύτΑκ- 
«Η05, εοίαιε τα Ρτατεγπ{Ιξ ας {ΠΠ ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΟη ἶπ 
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ἀξιῦ μὴ ἐγχαλᾶν τῷ Ἡσιόδῳ ὡς ὢν Ἀλοίως εἴποτ, -' μὴ χρζαι λό- Α 
ὅπως ἑαυτώ κωὲν ὂν παύταις, ὡς δξον όν ἄλλαις ποὶ τᾶτο ποιῦν. Οὐ 
3 τῶτο λέγει, ὃλλ ὅς ὂν ἱερμίς ταύταις μάλισο τὰς λυπηρος Ἅπο- 
σκόυαζεςα! ὀνερχείας' ἃς εἰ κο Ῥλλότε δεῖ ὡς ἀναιγκοίας αἱρέθαι, ὃν 
ζωύταις οὐ δέ. Τὰς δὲ τετροίδως ἅμιφω εἶναι ἱερίς τὸ μὸ ὡς 
μµάλιρα το σελίωαῖον ὀπφαίνσαν Φφῶς  τὺ δὲ ὡς τῶτον ἔχησων «οξὸς 
πὼ τετράδα λόγον, ὃν ἡ ἑοδόμη «πεὺς τὶιὺ νωµίωίαν' καὶ }ὸ ἡ Τετάρτη, Β 
καὶ εἰχοσίὺ ἕεδόμίω ἔχει πάξιν ο α ἐλάτίω. 
κας Δεχαδώρῳ ἁμάξη. Ὡς ἡ 2ἱάμετεος τ οοχῶν δεκόδωρον. 

Δώρον δὲ ὡς μὸῤ νεο, ἡ παλαιφή" ὡς ὃ ἕτεροι, ὅταν τὰς τέοσαρας 
δακτύλες συσρέψας ἐγείεῃο 7 ἀντχειρο, ὡς ΤΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ. 

νβ’. 1ἆ εἴῖαπη, ΙΠαπΠέ, ππυ]ίο παχαπάπα εβ πιασίς, ααοά αριά 
ῬπυτακοΒβῦν, 1Π Π1ΠΙ. ἵη Ἡοβοάππι Οοπιπεπίατίο Ἱερί: «Όρο ο 
6 (απ τεν]τείοΙί εί οοΠρεΓπηΙηαί ἀεοεάεπίαε Τλιπα, οοπίτα αιίεπι 

ἑ6 Ἱπατείο αἀο]είοεηίο. Έαπι οααᾶπ εΠε ἀιοαπί {αοετάοίες 
Ἠαγραι, οατ Ῥε]αβοί οπνρε ποη εἀπηί; ααἷα {οἶαπι οεγαπι | 
6 ΟΠΙΠΙΙΠΙ οοπίτα Τλιπα» αας τα αίααςο ο. νιοςες  πηΙηποηά! εί 

ἔ απσεπά! Παβεοί οοπίταγ]ας.” 
” 

ΠλοτΤΑ Ρο 

. Τὰς δ τετράδαν----ἑρκάτη».] Ίμοβο, τάσδε δὲ τὰς τετράδας----οϕρὸς τὴν σρώτην τετράδα λόγου----καὶ ὃ 3 ι] τετάρτη η 

εἰχοσὴ ἑθδόμην ἔχει τ. π. τ. ἐοχώτην. Τ{ τεάἁἷάϊ Τ,αιῖπε: ταίίοπεπα ἵη Απίπιαάνετα. τεάάατη. 
εσα.]. Αριά Ηε[γοβῖαπι ἵπ Ύοσε Δεκαδώρω ἁμάξη. Ἀείετίατ αἆ Ἐργ. ντε, 424. 
.2β.] Άρα (ε] παπα. Ν.Α, ασ, 8. 
. 1π ΤΙ. ἵπ Ἠεβοάαπι] ΒΙπιῖ]ε εβ ἵπ ΠΌτο Ώε ΙΠ4ε εἰ ΟΠ. Ρ. 353, Β. πάς Τματαροσῖων ἵπ Οε]]ῖο γο]ε- 

ναί Ἱερί ἐπ [μπ εἰ ΟβΥΙάέπΙ. Ῥετρετατα Π]]ς. 
ο ϱῥ - Όνωο ωι 

Ητῖς ΕεττεπειΓ: Ἠοίοε Υοτο ἱπίετρτείαηπς ροβμ]αε πα Ίμπιεῃ πιαχίπιε οβεπάαε: Ἠλης, πέ ας αἆ 
4 πορῖς πε Ἠε[οάιπι τεργεμεπάαπιις μέ πἱάϊου]ε 
ΡΓαεεἰριεηίεπα πε ῥεγ ῥας ἀῑες αΠΙΠΙΙ ἀο]ογε 1Π40- 
γε Φυ3ῇΠ γετο αἰῖς ααἰρι(άαπι ἀῑεῦιις ηος {α9ί- 
επάαπι εΠεί. Ίο επίπι ηος ἀῑσῖες {εά Ιἴα Ρί2- 
εἱρίε: Πΐοε ργα/{ετεπι ἀῑερις, μέροῖε {αογῖ5, ΟΙ- 
πα (γη ῆσα πεσοίία απιογεπάα εΠε: αμα: περοίῖα, 
{ ἔοτίε αἷῖας υέ πεοεῄατία {ω{εἱρίεπάα {απί, Ἠϊίσε 
οεττε ἀῑεδις ποπ {ΠΗοἱριεηάα εΠε. Ἠαίοε αμίεπα 
οι2Γί25 ἀῑες απιοα» εΠε [οΓα: 1]]απι, αἲ «ας; Τωι- 

ΡΙίπιαπα αματίαπι ή ελάεπι Πτ ταίοπε, 4μα {ερ- 
εἶπια ἅῑες αἆ πογἰ]απίαπα: παπι εἰ γἱοείπηα αματία 
ἀῑες {ερίπιαπι οδείηεί Ίοσυπι α αἱείπ]α. 

ΤΙ]. «: Δεκαδώρῳ ἁμαάξπ. Οτι ἄεεεηα ῥᾳπιο- 
γη, Ό]ας τοίαγαπι ἀϊαππείτις αδεί ἀεεεπι ρα]- 
ΠΟ. «Δώρον, ἄογωπ, αὲ ποππυ]]Ι νοίαπις ε[ε ρα]-. 
πι. ΑΠ, απὲ Ρ]μας]ις., ἀῑοιπί ἆοταπῃ εΠε εαπι 
Ἰοηρίειάίπεπι αὐα εχΗξῖε, {, οοπιρτείῇ5 πηϊποπίδις 
ἀῑρι{ῖς, Ρρο]]εκ εΙραίιΓ. 
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18. 

ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΜΕΔΕΤΩΝ. 

ΗΟΜΕΕΙΟΑΕΌὉΜ ΕΧΕΕΟΙΤΑΤΙΟΝὉΟΜ. 

α. 1ΤΡΥΧΑΓΩΓΟΙ πνες γόητες ὂν Θεοσαλία, ὅτω χφλόμομοι ς- 

| τινες χα ῤμαῖρ τσι χοὶ Φοητέίαις τὸ ἐἴδωλα ἐπάγωό τε κοὶ 

η ὀξαγασν' ἓς ὢ Λάχωνες µετεπέµψαντο, ἱωώίχφ τὸ Παυσωίω εἴδωλον 

οξεπέραξε τὰς «πθοσιόνᾶ, τὸ ναᾷ τῆς Χαλκιοίκων ὡς ἱοᾶ ἨΔογ- 

ΤΑΡΧΟΣ όν παῖς Ὁμηρικαϊς Μελέταις. | 

βϱ’, « ἸΑνεμοτεεφὲς χύμα. Ἰλιάδος ο, τὸ ὑπὸ ἀνέμου πὐξημλῤον, 
ὑψηλόν. “Ὅτ ἂν δὲ τὸ ᾿Αγαμέμνονος δύευ ἀνεμοτεεφές Φησν, ὡς ὂν 
τῇ λ’, ἀνὶ τῷ ὑπὸ ανέμη γεγυμνασμλῥω, ἰαυρόν. Τὰ }ὸ ἠπόύδα καὶ 

ο χοπασιαζόμλμα «ο δένσοων, ὐλμῆ μδὺ καὶ λέον ὅρπηχφ φοιέ, ἀδθενῇ 

δὲ καὶ μαλαχὸν καὶ ἀγύμνασυν ἀναδίδωσν οἷς δὲ «οθσπίπει τραχὺς 
αρ «ὁ ανεμώδὶς, ζύτα ταῖς τό «νόυμάτων τοιεόμλμα πληραῖς, εὔτονον 

ς 24 ων ο. ο ρἝ ---”. 

Α. 3. ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΊ] Ιπ Οαία]οφο Ἱιαπιρεῖα:, εάϊίο πι. 41, εἲ ΙπεάΙο Ὑεπείο, 6 Ὁμηρικῶν Με- 
λετῶν βιθλία δ. Ώε {οτπιᾶ ποηῦ οοπ{ϊαϊ, {αετίίπε τἱεῖοσίςα, λεε]απιαίίο. Ιβίίατ απῖνετίε πια]υ1 τεζἆστε, 
ΕἘπεγοίαίοπες. 

Ἀ. 5. α.] Αριά Βοεποϊαβαπι Επτίρίά. Α]οεβ. 1159, Ἰάεπι α]ῖ ]οεῖ πιεπιοτανΙῖ Ῥ]ηέατεβας, 8ετ. Ναπι. 
Ὑιπά. Ρ. οσο, Ὦ. εἰ Οἴπιοη, Ρ. 482, Β. Ὑϊάεππίατ Αππιαάνοτα, ποβτα αἆ Ῥετ. Νάπα, Ὑιπά, 

ό 'Ῥνοο. 
Β.4. β.] Αραά Ἐϊγππο]. Μ. Ὑοο. ᾽Ανεμοτρεφὶς κὔμα: εἳ Ξεπο]. Ἠοπι. ΠΠ. ο. όα5. Ῥτο ὅτ ἂν δὲ Ἠαδεί Ἐἰγπιο]. 

πη]πας τεξῖε, ὅτι δέ: Ἱίοπ ἵπ Ώης µελέτη Ὁμάρη. Οεἴετιπι εὐγενῇ ππα]ίπα παπα 1η εὐτενῇ. 

1. .. Τπεβα]ία {απε ρια/{Ηρίαίοτες, Απίππαταπι {μπ. Πίαάϊ Πρτο χν. ἀῑείεατ [ωδτως υεπίο αιόζης, 
ενοςαίοτες, ποπιίπε ρ/γεμαροσ!: αιῖ ἵΠ σ1η- Ἅαἰμω. Ὀδί αυἴεπι Αραπιεπιποπίς Ἠαβα εοἀεπι 

(αὔοπίδυς, Πωϊταζιοπῖδίαιε ααἰρι(άαπι Ππια]ασγα 
αἀάμοιηε εί εἀμοιπῖ, ος εἰίαπι Τ,αςοπες αΓςεΠι- 
νετυπί ααυπι Ῥαυίαπίας Ππια]αογαπι ϱο5 ΑΡίεΑΤΕί 
αυ! αἆ {αηυπι αοοεἀετεπε ΝΤπεινας αὓ α.τεο {ασε]]ο 
Ομα]είαεσα: ἀῑξία.: εξ πιεπιοτία: ρτοάίε Ριύτακ- 
«Ηυ5 ἵπ Ποπιετ]οῖς Εικοετοϊ(αεῖοηπίδ5. 

Π. «« ᾽Ανεμοτρεφὲς κύμα.” ΔΝωῤγίως υεπίο΄ [με 

! 

οορποπαΐπε οτπαέας Π]αάϊς Ἠῦτο χι, ε οκεγοίσία 
υεηίο, Τούι/ία. ΊΝαπι αμα Ιη (ταπαιΙ]]ο αὔτε εί 
απρτα Παηπί αΓΌοτες τεέχαπ εί Ίανε Ρρτοίετιηί 
Πρπιαπι, {εά Ιάεπι Ιπατππαπα, ππο]]ε, ἴεπεγαπα εἲ 
Ιπίαείαπα αρι(ατίοηίς γεπεπιεηέϊοσίδ: ααίδιας αἴρες 
εί νεηίοίας αξγ αοοϊἀετε {οἱεῖ, Ἠα βαίυαπι Ιάῖδις 
εγίτα {οἰιάϊταίεπι Παδεπί Ιπίηίαπα εἴ πηϊηίπιε {[Τα- 



σλό ΠΛλΟΥΤΑΡΧΟΥ 
κοὶ δύσθρυᾷῖον ἔχει πὶὺ εεῤῥότητα: ὥς Φησι ΠΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ὃν Μελέτες Α 
Ὁμηρικα. 

Υ. Ἐν οἷς ἐφὼ μδ ὀκπλήτ]ομαι τῆς μφαλοψυχας τὸν Χρύσππῳ. 
Δέον }ὸ ὡς ἄνθρωπον ἀνε[νωχότα, τοσούτως ποητώς, ΚΦἱ κά! ωώσκοντα σαφώς 
ἅπασ τοῖς δόγµασν αντ μαρτυροῦᾶς ἆλλοτε κατ ἄλλο τἵό ἐπῶν, 
ὥσσερ κ) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ἐπέδειξεν ἐν τοῖς τῶν Ὁμηρικῶν Μελετῶν, ἐκ- 
λέγευ μὴ ὁ αὐτί ὅσα μαρτυρᾶ τῷ απουδαζομ]ῤῳ «φεὸς αυτά δόγ- 3 
µαπ, «Ὀδαλείπειυ δὲ τὸ μολόμλμα κο πᾶν ὀνίοτε χατασκόυάζοντα, τού- 
ναντίου, ὁ δὲ ὁμοίως ἑξῆς απωώντων µέμνητα|. 

δ. Ῥιύτλακοηβῦς αποσιε, Ἡοππο ἵπ ἁΠοιρ]ιηϊς στανί αιότοτῖ- 
ἰαΐς, ἵπ Ῥτίπιο ΠῃΏγογΙπῃ 4ποδ ἆε Ἠοππετο οοπιρο/α!{, “ὁ Ατιζοίε- 
ἔ Ίεπι ῬηΠοίορΏαπα {οπρῃί, οαάεπα 1ρία ἆε ἙγίΠαροτιοῖς {οτιραῇς, | 
ἔ« ααοά πον αρπαετιπί εἀαπάϊ απΙπιΘΗΡΙ5Β, ΠΙΠ Ῥ8υσα ϱβτπε ς 
« ηιαάαπι. Ύετρα Ιρία ΤἸα{ατοβ! αποπΙαπη τεβ αποριπαία οί, 
ο [αρ/οπρῃ : : ᾿Αρισοτέλης δὲ μήτρας, χαὶ χαρδίας, καὶ ἀκαλύφης, καὶ 
ἑ τοιότων ἄλλων ἀπέχεσθαί φησι τὰς Πυδαγορικὲς, χρῆσθαι δὲ τοῖς 
ἑὁ ἄλλοις.” 

έἔ. ῬιστΑακοημυς, {εοππάο Ἡβτοταπι ᾳποςδ ἆε ἩἨοπιετο οΟΠΙΡΟ- 
{αέ, «ὁ Ἱπιρεγίεόϊε αίααο Ῥταροβετε αίαᾳαο Ἱπίοιίο {Πορίππο εΠε 5 
ἑὁ {πι Ἡριοάγαπη ἀῑοῖί, νετρασαπε 1ρία Ἡριουσί. Ροπῖε: Ὁ 9άνατος 
«6 8δεν ασρὸς ἡμᾶς' τὸ γὰρ 9ιαλυνεν ἀναισνητεῖ:. τὸ δὲ ἄναισνητᾶν, δὲν 
«6 πρὸς ἡμᾶς. ἸΝαπη ΡτορίοταΠ{, Ἰπαπΐ, αποά 1Π Ρπίπια Ῥατίο {π- 
ἑ6 ππετε ἀεριῖξ, ὁ 9άνατος Ψυχῆης χαὶ σώματος διάλυσις: ἴάπι ἀειπάς 

Α.2. Υ.] Αριά Οαἱεπαπι Ώε Ώορπιαί. Ἠϊρροςγ. εί Ῥ]αϊ. Τ11, 2. Τοπη. Ἡ, Ρ. 110, Ε, ΕΙ. Οµατίετ,. Βαβ]. 
Τοπι. 1, Ρ.266. Ὑα]ρο Ρρεγρεταπ. εἀϊξασ ἐκλέγει οἳ φαραλείπεν. 

Β.4. δέ, ς.] Πάεπι εβε νιἀεπίατ ΠΙ Ηοτῖ αίμα ΠΠ Ὁμηεικῶν Μελετῶν; Ι{ ὮοῬ Ίοσο εἰάετα {εἔοπῖ ας {- 
τω[ο [αρ]ος]. 

Β.4. δ.] Αριά Οε]Ππαπι, Ν. Α.ΙΥ, ττ. 
0.6. «.] Αριά σε παπα, Ν. Α., 1, 8. 

Εεάῖις ὠκαλόφης εβ ἵπ Επι] Ίοοο Βγτηροί. 1Υ, 5, Ρ.67ο, Ὦ 

υὲ ο[επάϊε Ῥευτακςμῦς: αωαπι Ιβίεασ αέ ἑληία.. ρί]επι: τε Ῥιστακομῦς αἷί ἵπ Εχετεϊωιιοπῖρις 
Ποπιο ἀοδτίπα: ἀεριίβεί εχ ροετί5 εἰίσετε εα αμα: Ποπιεγ]οῖς. 

ΠΠ. Ἠοε εᾳο Ίοοο («Ἠτγίρρασ γεμεπιεηίετ 
πηίχοΓ Ρτορίετ εἶως απἰπηϊ πιαρηϊτιάίπεπι, Ίναπι 
αυωπι υ{ Ἠοπιο ααϊ ἴπι πιω]τος Ἱερίπει ροείᾷ5, ας 
{εἴτεί εος οπιηπίθις ρ]αςῖεῖς {ρβις, αἰῖας ρετ αἱἴαπα 
ςατππίηµπα Ίοευπῃ, ἵπ (ε[επιοπίαπα Ροβς αάμιδετί, 

οοπ{εηεῖαηξ «πι {ρῃας Ρ]αςῖες, οπιίέτεγε αὐα: ἁ[- 
[επΏυπε εἴ ρἶαπε ποηπαπᾳᾶπι οοπίτατίαπι ἀεπιοῃ- 
Πταπε; τε γετο Πηἰπαίταπι βπιϊ]ίεες οπηπία ἀείη- 
«ερ» α(μ]]ς. 
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α. '' εοάεπι Ιρίο ᾳποά οπαΠεταί, (πβ{ Ροβίο οοποε[οαιπε αἆ σοπῇί- 
«« πιαπάσπα ααά υΙζατ. Ῥτορτεάϊ απίεπα Ἠϊο, ΙπαυΙέ, {γ]]ορ](ηας, 
«6 ΙΙ Η]ο Ῥτίας5 ΡοΠίο, ποπ ΡοίεΠ.---- 

ς. Ἰπ εοάεπι ρτο Ιάεπι ΡΙύτακποπυς, “΄ οαπιάσπι Ἡρίομγαπι 
ἔε τερτεβεπά1{, ᾳαοά νερο {ας Πί Ρατάπα Ρτορτίο εί αἰεπα; Πρηϊ- 
6 βοαΓιοπῖς. Ἱτα εηῖπῃ {οπρΠί Ἐρίουτις: Ὅρος τᾶ μεγένες τῶν 

δε ἠδονων, ἡ παντὸς τᾶ ἄλγῶντος ὑπεξαίρεσις. Νο, Ἱηαυ1έ, παντος τᾶ 

ἑὁ ἄλγεντος, {ο παντὸς τᾶ ἄλγεμρᾶ ἀϊοετε οροσίπ]έ. Ωεἰταδῖιο επΊπα 
“. Πση]Πποαηᾶα ε[ὶ ἀο]οσίςδ, ΙπαυΠέ, που ἆο]εηίῖς.----- ᾿ 

Α.4. «.] Δριά ΟεΙΐωπι, Ν. Α. 11, 9. 
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ΤΓ, να ἴνη 

ΑΙΤΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΔΙΟΣΗΜΕΙΩΝ. 

{τομ 

ΠΠ. 

οὐ ΡΤΙΟΝΕΣΡ ΡΕ ΑΚΑΤΙ 8ΙΑΝΙ5 ΤΕΜΡΕΦΤΑΤΟΜ. 

/ 

Φε ΕΛΙΩΙ κοὶ μᾶλλον ἐοικότα σήµαζι κᾶτα) ᾿Αμϕότερο,. 
«ς / ιν / και »» λος λ λ οω Φὼιώοντι, κοὶ ἐκ περάτης ἀνιόνπ. Δια π δὲ τὸ τοῦ 

ἡλία σηµεία βεεωότερ τῆς σελίιύηε; ᾿Επάδὶ πολλὼ έχων ιο αιὼ «θὸς ν 
τὸ Ἀθλόων ταῖς ἀκῆσι τὸ ὑποπίποντα, πωχέας νικώρόμος οὰ αρ, 
μείζονα τὸν χειμώνα «φὈζωγγέλληι. Ἡ ὅπ αἱ τὸ ἡλί «εὺς τὸν αέρᾳ 

λ / - ω / / / ον «ή / 
α]αΦφοραί, κυβλωτέραι τ τῆς σελἰιύης εἰσ' δωαςεύων ὃν μερος σαφε-- 

σεροι δείχνυσι τὸ τεκμήρια, Ἡ ὅτ λαμπρότερος οι, ο εἰ μὴ µεάλη 
κοὶ ἰαυρὸ τῷ αέρος έἴη µεταοολὴ, οὐχ ἂν κρατηλεί: τὸ 9 μικρὰς ὃ 
ἐλαφρὰς ἀνατέλλει: Οὕτω ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Διὰὼ τί δὲ ἀνατέλλοντος ο 
µόνον καὶ διοντος, καὶ οὗ καὶ μεσερανομῦτος: ᾿Ἡ ὅτ τότε Φαίνεται 

αἱ τῇ ᾠπργεία αέρος, τᾶ δεχομδόη πάχη καὶ µετιολὰς, 9. τὰς 

. ΑΙΤΙΑΙ «.τ.λ.] Πιο εβ ετα]ας τί ἵη Τ απιρτῖας Οαἴα]ορο, ουπα εά]ίο Ναπι. 117, ἴαπι Ιπεάϊίο Ψεπείο, 
επ ἀλριταποπῖρ Ρ]αηο εί Απιϊιε 1]1 απο ἵπ ας εοάεπι Πϊπ]ο Ηοτῖς εχβαῖ, νε]υ {απί Αἰτίαι 
Ἑλληνικαὶ, εἴ Ῥωμαικαὶ, Ἱἴεη Αἰτίαι φυσικά: 1ὰ ας «Φιω/ίοπες ἆᾳε (αιῄῇ». 

.α.] Αραά 9ομο]. Άτα Δισημ. αἆ γετί, 87. Ρ. 193. ΕάῑΙ. Οχδπ. Β. 16/2. 
Τπεοῃ. 

. ἀνατέλλει] 1 εσεπάωπῃ, ἀνασέλλει, τερε]]/. 

.. Διὰ τό δὲ ἀνατέλλοντος] Ἠος επι Ῥ]ίατοβειπη ε[ε οοἷος εἰ Παδίίας ατσυῖ{. 

Αιόζος ῬοΠο]ίογαπα {ξετίατ 

1.-:: ων καὶ μᾶλλον ἐθίκοτα σήματα κεῖται 
««᾽Αμϕότερον, δύνοντι, καὶ ἐκ πε άτης ἄνγι- . 1 ρ 

«6 όντι. δο πιαρίς εἴίαπ εεγία [ῄεμα [μπά εοη/ῇᾖ- 
Σία : Ἄθμού. εί οεεἰάεπ{{ εἰ α 1πείᾷ ογ{επέ1. Ο18- 
τε Αμίοπι Φο]ῖς οεγείοτα {απί σπα αΎυαπι Τωρα: ὃ 
Αη αιἷα δοᾗς πια]ος εβε εββελεία ααλπι ωρα αἲ 
2βπεἰεπάυπα πιωταπάμπιαμε 4ξτεπα; ααἱρρε ἀοπιῖ- 
Ώαη5 Ρεί ἀῑεπι, ἀοεωπιεηία ο[ίοπά!ε πιαηιεβίοα ὃ 

Απὶ ααἷα {ρ]επάϊάϊίος οᾶ πηειε νίπομέιτ ηΙα 3 
πιασηα εί γεηεππεηίε αξτῖς πιιταίίοπε; Ραϊνας επίπι 
ας Ίενες πιμ(ατίοπες τερε]]ίε ὃ δίς ΕΙ 0τΑκςΗῦ5. 

Έματε νετο βο]ῖς ογἱεηίῖ5 (ρπαπηπιοάο ετ οςςῖ- 
ἀεηεῖς, ποῦ ἵξεπι πιεάῖο ἴπ οσε]ο γεπαηεςὲ Απ 
αἷα εωΠς Ἰμοοί ρεΓ αξτεπῃ αι εξ ρτοχίπιις Παρτα 
ἔεταπα αίαιε ογαίΏείες πηιἑαοπείαμε {Η{εΙρῖξ Ῥετ 
εχ[α]ατίοπες αιιας ἴειτα εβετί εἰ Ρο] εχεῖτας: αἲ 
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α ἀναθυμιάσές ἃς ἡ γΠ ἀναδίδωσι, τᾶ ἡλία Όοὔτα κφομῶτος ὀξαρρεὶς 3. 

καὶ ὑψωβεις, τὸ οἰκεῖον αυτά χρῶμα, εἰλικρανεο ἐμφαναι. 

β'. “Αλ ἐχ ὁππότε καῖλο ἐειδόμῆμος «θπέλλη. Δἱ ὂν τῷ 

ἡλίῳ κοιλότητες 6ὐχ εἰὼν αὐπε, Φαντασίαι δὲ εἶσι τῆς ὄψεως χωτ οἶπι- 

πρόῷησι ζοφεροῦ αέρος οὗ }ὸ τὸ µέσν ὁρᾷταμ δλ ἡ κύχλῳ ἀψίς' 

λαμπροὶ ὃ οὗσα, δυκὲι «ξιφώγει εἰς τὸ ὀκλειπὲς, ὡς ἔμφασν χοιλό- 

Ἡ τητος παρέχεω. Ὃν τρόπο 3ὸ οἱ ζωγράφοι ἀντεώδεις τόπους γράφοῦες, 

Φωὴ τροχµώησ τὸ ὄψκ, ἅτε Φύσὲ τᾷ μῥ λαμπροῦ «φθθσοάλλοντος 

ἔξω κὶ διωθοιώτος τί) Φαντασίον, τᾶ δὲ µέλανος οσχιάζευ καὶ βα- 

Φωύεῷαι δυκοιῶτος ὅτω ὶ «ἴθὶ τὸν ἥλιον τὸ Φωυόμημον τῆς ὄψεως, 
κ) ἀνήφραξω τὰ αέρος, ἐπκοπίιὼ τᾷ µέσυ λαμπροῦ αἱ. τιὺ σιιν 

πο ἐππιφωνεῶαι. Ἡ ὅπ τὸ ἔμπροδεν ὧν ἱκάμῆμα νέφη µελανό- 

Ἶ µῶμα, 9 τὺ πολλὼ ππύκνωσι, τὼ κοιλότητα Ἀποτελε, Πέφυκε }ὸ 

Ὅ πάντα τὰ αἱ Ἱ μελανῶν ὀρώμλμα, κοιλότητος «ραντασίαν ποιῖν ὃ 19 
}ὶ οἱ ζωγροίφοι, ὅσα μῥ βάλονται «εσεχη δενιῥαι, τὰ λόυκῷ Ἅπο- 
γράφεσιν' ὅσα δὲ κοῖλα ὶ ὂν βά)4, τὸ μέλαν. Ἐὰν ὦω, Φηδ, τοι- 
ὥτόν πι Ἀῥηται, Ἠ τὸς ἀκῆνας μὴ κατ ὀὐλεῖαν Φφερομῥας ἔχη, ΣΑ 

ἐχισμῆῤας, κοὶ τὶς μδὸ τῖδε τετραµµδῥας, τὰς ὃ τῇδε, ὃπε συµθανει 
Ὁπὸ τῆς τὸ αέρος παλχύτητος, 6όχ ἑωμῥων αὐτῶν κατ’ ὄὐλείαν φέρεῶαι, 

ᾱ..2. β.] Τοϊάοπι, αἆ νετί, 96, Ρ. 194. 
Ά ὁ οι] Ἐοείς, Φιωῥόγ[ω. 
Ῥ. 2. «προσθάλλοντος] Ἑ. «φροράλλοντος. 
Β. 3. ὑσοσκιάζευ] Α ιά τεφπῖτο, απαῖς ἵπ Τα πῖ5, Ρο(α1. 

η πιεάϊο «ρε]ο {[αδ]ἡπιῖς εε εἶαίις {πιπι ας ΡΓΟ- εεῖαπι ας ἵπ ΠΗοιριεπάα {ρεεῖε Ρο]ῖ Ρετ οὓ- 
Ρείαπι «οἸοτεπι Πποσγαπα οεπάϊς ὃ Βτιάίοπεπα αξτῖς, εβῃεῖε ρε απο υπιδταίη υέ ρι- 
ο Π. ες Αλλ ἐχ ὁππότε κοῖλος ἐειδόμενος περηέλλη.”” 

44 ποπ, φμαμᾶο εαν αββατεπε [μηραί. (ὉανΊαίες 
1]]α ἵηπ Ροίε ποη [απί ἹρΠις, {εἆ αρρατεπε Ἡ Παϊ 
Ρε οὐ]εέχαπα αἱἱσὶπο[ αξτῖ. Ίεαιε επῖπι βο]15 
ππεάίαπα οοπ{ρἰοίεασ, {εά οτδίία επι απιδίεης: 
αυας, «ωἱρρε {ρ]επάϊάα, γΙἀείατ Ίεεπι Π]απαίπατε 
Ρατίεπι Ἰαπαῖπε «ατεηίεπα; Ιλ υξ {ρεεῖεπι σαν ]{αεῖς 
Ριαῦσαι. Ῥτουίί επίπι ρίᾶογες οσο αΠΙΓΟΓΙΠΙ 
Ππιϊ]ες ρίπριπί, ἆαπι Ἱαπαίπο εχαίρεταπε Υ Παπι; 
αιΐρρε ΠαίυΓὰ {αὰ Ἱμείάμς «οἶοί Ρρτο]ίοίξ ας. ΡΓο- 
Ρε] {ρεςίεπα, ί επαίπεγε γἱάεαξας, οὑίουγις αιι- 
επι τεπιογεί {ε εί ἵπ ρτοαπάμπι ἀεπιίεεας: {ς 

ο] 

9) 

{επιις πος γ]άετε εκοϊΠοπεπι πιεάῖα ρατιῖς {ρ]εη- 
ἀῑάα. Απ απία, αι αηίε Βοίεπι εοπ{ξαπί πι- 
δε», αυαπῃ πίστα Πιηί, Ρε πιω]έαπι οοπἀεπίατίο-- 
παπι, οαν{(αίεπι εβιοίαηε} ΊΝαευτα επῖπα 1 «ΟΠ1”3 
ραταίάπα εἰ{ε, αῖ τεδ ρε αἶία τες πίστας α{ρεέῖα, 
{ρεείεπι σαγΙζαέίς ΡΙδεαπε. ΊΝαπι εί ριᾶτογες ας 
με ρτορίπαια οΠεπάετε γο]ωπέ, αἱρο «οἶοτε Ρίῃ- 
συπε; ας «Άνα εἴ ρτοβιπάα, πίρτο. Όυατε, ἵπ- 
ααε, { αιίά (αἷε Πατ, Ρο]ῖ ταάῖ ποπ τοξα 
{εΓαηέυτ, {εὰ ΠΠ1 2111 ας, αΏϊ ἴ]ας, αμοά Πΐ Ρε. 
αξτί {ρΠλίεπι ποῦ Ππεηίεπι ἴ]]ο5 τεξτα {εγτῖ 
{οἶας αιέ γεηῖωπι {οτε αιί ρ]ανία. Α οοπιπιιηῖ 
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ἢ ἄνεμον ἴδι λρησόμδρο, ἤ ὑετόν. 

πλσαταυουτος 

ε/ 3 2 λ υ 3 δν 

Άπο χοιμοῦ οἴω τὸ να, ἵν ᾖ, « 
Αλλ' σὅχ έσαι εὔδιος, ὅτων οὐνατέλλων κεκοιλωμῆῥον ΕχΊ τὸ μέσον τοῦ 

κύκλΕ, δηλονόπ ὥασερ χαχωθέντος τᾶ Φωτός ὃ δὴ συµαοαίει ὂκ τῆς τοῦ 

ἀέρος δυσκρωσία. Ὥασερ }ὸ οι τ' ὀφθαλμῶν, ὅταν συμθαίν κοιλωί- 
νε) ο) ἀὐτθν, δηλονότ ὀξαῶενήσαντος τὸ σώματος ἢ ὥασερ ὅταν βλέ- 

Φαρον χατάγωτες, ἢ αξιλλίψαντες ἆ τ ὄψω, τῷ λόχνῳ αορσξάλλομᾶμ; 

οὐ φιάγετα) σωμεχες τὸ φῶς, δλλὰ πλάγια κοὶ απιράδες αἱ αὐγα] 
ὅπως ὅτων αχλὸὺς ἢ νέφωσις ἀνώμαλος ««εὺ τὸ ἡλία εὥσα, «ἲριφλίψη 
Κο] σείση τὸν τῆς ὄψνεως χῶνον, εἰς λοξάς ἀκτῖῆνας καὶ ῥομβοειδἒίς, ὃ ὃ πα 

σιομῶ]ν αὐτῇ τῇ αἰῶήσά, τοῦτο «ει τὸν ἥλιον εἶναι ωρα, Οὗτω 

ΠΠ μεις 
/ 

Υ. Ἡ σῦρ αὔητα! σσοδή. ΤΙΛΟΙΤΑΡΧΟΣ δὲ Φησι, ΜΗ 

βεεδεως ὀξάπιεῶαι, παχυμεροῦε τὰς πόρους ἐμφεάζῆωτος αέρος διόπε « 

οἱ. τὸς δᾷδως ἀἄγίουτες «οβστείοασν ὂν τῇ τέφρα, ἵνα άρον επ. 
Ενιχμον ᾗ, κο] τὸ σῦρ τῆς ὕλης μᾶλλον ὧψηται. 

ὃ.. ὅ Πρῖνοι ο οὐ χφρποῖο χα χδεες, 6ὗδὲ μέλαραι Σχνοι π- 

“ρητοι” ᾿Αρχεται λοιπον Ἀπὸ δενοἶνων Τεκμήθια ἡμῖν Φιδόναι «Ὄθι 
χαιμώνων χοιρῶν, ὀτήδεια «σθὺς γεωργία. Δά ὅω λαςεν στὸ Φθίν 
κο] οΥ8 σηµεία ὁ 39 τῆς ιρίνε καρπὸς σύμμµετρος ων, τοβίτον χει- 

Ῥ.6. γ.]. Τά. αἆ νετ[. 293. Ρ. 133. 
ο. 4. δ.] Τοῖά. νετί, 212. Ρ. 124. 1η Ἆος {επο]ῖο Ιπίεγρο]αίος σταΠαίας εἴῖ. 
ς.ό . καιῶν] Εοτίε, καὶ καιρώ». 

εισο {ιαιάϊεπάτιπα εὔδιος, /2ΕΠΗΣ: ας Ἠαο Πε {επ- Ἅ«ἀπίαγ οἶπεγε. ῬΙύτΑακοηυς αιέεπι ἀῑςῖε : στε- 
τεηίία, Αί ποπ ετῖε 9οἱ {εγεπις, { οΓἶεπς οαγαίωπι 
παδιεπίε εἶτου]ί πιεάίαπας ασε πἰπαίταπι αιαί 
Ἰπία: αιοά αεεῖάτ ρετ αξτῖ Ἱπίεπιρετίεπι. Εί- 
επίπι ρτουεί οοι]ἶ οἈγαεῖ, αιοά 15 ενεπίε ἀε[εί- 
επίε Ρει Ἱπῃτπηϊαίεπι «ΟΓΡΟΤΕ, αιΐ ραἱρεῦγας 4ε- 
παϊτιεηίες, αμί «οαγέζαΓἰ, αά πα ]μοεγπαΠη αάΐρεκ- 
εεῖηε, Ίαχ ποη νἱάείαγ εοπτίπαα, {εὰ οὐλ]ίαιί ας 
ἀπρετῃ ταάῖ: {ο ααπἆο «λ]ίσο, αυί πυρί]ογαπα 
εο]]εξίο Ιπαεαια]ΐς, απίε Βο]επι οοπ{/τεῃς «οπι- 
ΡτεΠετίτ εί εοπειετῖς Ύ Πας «οππι ἵπ οὐ]ίααος εέ 
τἠοπηοίά{ Ππηῖ]ες γαάίο; 2βεδτυπα [εη{ίαφ ποβτί 
Ρωίαπηις Τη ἱρ[ο Ρο]ε εῇε. δίο ΡιυτΑΚΕΒΟ». 

ΗΠ. ΄«« Ἡ πῦρ αὔηται σποδιήι”.{μί ἐσπίς ἱπεέη- 

πιαβί]ία (ατάϊις ἵποεπαϊ, πιεαξας «οτατ ουβταεπίς 
εΓα[ο αὔτε; Ιδέες, αἱ {αοες Ἱποεπάαης, «35 αἴίε- 
τοτο αἆ οἴποτεπι, μὲ ἀετεγραξατ Π αιἰά Ἠπιίάωπα 
9 αἀπατείζαι, εί Ισηίς πιαρίς εἴίαπι {οΐαπα οοπΙ- 
Ρ]εέταίαγ πιατετίαπη. 

Ι1Υ. «« Πρῖνοι δ οὐ καρποῖο καταχδέες, ἐδὲ μέ- 
ἕε λαναι Σχῖνοι ἀπείρητοι- Πέρος ποη /αξζη οπ//ῶ, 
πεε πίσγκε ᾖ,επί{{εῦ, {11ο εαγεαπέ. -Ταπι Ἱπρτεάϊεας 
ἱάοπεα αὖ ατροτίβιι Ρεεῖτα (εππρε[αίμπι οΡΡοΓΕΙΙ- 
ποτµπηαιο {οπροτιπα αστί εο]επάῖ Πρηα ποδῖς 
ἀατε. Ῥυπεπάα ΙρίέεαΓ ᾗ ἴσηλ {απί οὗ 1]ΐσε εξ ]εῃ- 
ίσο. Ναπι Π]οῖς ΕΓαόχας ῇ πιοάίσις βαεγῖς, Πο-- 
ἀΐσαπα {οτε Ἡγεππεαι οεπάϊε: {οΠτο αὐαπάαησος, 

αλ... 
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Α μῶνα δηλο" ὁ δὲ πλείων τᾷ σιωήθῃς, πλείονα αὐχμον. ΙΜεπιρὰς ου 

οι πὸ τῆς: γεωργίας σηµᾶα, πεερᾶται διδασκεν ἡμᾶς κα] Φησιν, ὅτι 
σῖνοι καὶ οἴνοι µετθίαν τὼ καεποφορίαν ὅταν ἔχωσν, αὐχμηρὸν τὸ 
τέλος σηµαίνεσν. Αἱ μὸ ἆω πσεῖνοι μὴ περ τὸ δξον όὐποροιῶτες, 
μακρὸν ἐσομλον τὸν χειμώνα σημαίνεσν' ἐὰν δὲ πολυφοεῶσ, «ει τὰ 
ἔφατα µέρη τὰ 9έρους βλάθίω τᾶ σπκοῦ κφρποῦ λησομθρίω ὑπὸ 
αὐχμΏ. Ἡ δὲ τοῦ οίνΗ χορποφορία τθιοσὴ τυγγάνε τθλς }ὸ τὰ ἐνι- 
αυτῷ ὠνεῖ, καὶ τεὶς τελεσφορὲ ἑχάςη 39 κφρποφορία ἴδιον σημᾶῖον 

ον 

ποιει. Ἔὰν 3 ὁ «Φβῶτος χφρπὸς κ; πεέπον ήτα, «ΦΟόϊμον δεῖ Ἱερος 

«φθοσδοκῷν, ἐὰν δὲ ὁ δεύτερος, ΧΦτάμεσον Χαιρὸν τῆς }εεεας κρείοσονα 
σηµαίνει ὁ δὲ τρίτος τὸν ἔοωτο. Ἡ δὲ σιώπιξις, ὅτως, -' κφταχέες 
« χαρποῖο, τότεσ βαρυνόμλραι τῷ χορπῶ, 6ὐχ. ἀπείεητοί εἰσ χειμῶνος' 
ὅσα 9 τὸ αγῆνον ὂκ τῷ αέρος ὠφελξι, οοὔτα κοὶ τὸν σῖτον" ὁμοίως καὶ 

τὸ βλαποία. Δεγαστα ὦω αἴό «Φβῶτων σπσύεων ὁ «Φεῶτος ὂν τῇ 

αίνῳ οι, καὶ αἩ µέσων ὁ µέσος, χοὶ ὁ τρίτος τν τελώταίων. Οὕτω 

ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. 

έν ο Πρῖνοι μλὺ δαμιῆς ἀχύλε κἩ µέτρον ἔχεσω, Χειμῶνός χε 
κό 3 2 22 

“Ἅ λεγοις οι πλέον Ἰαύσοντοο. Ὁ πθίνος τὸ δένδυον Ὁἵν παάνυ χαζι- 

ἕίρων δι καὶ μαρτοεῖ ὁ ᾽Αρισυϕάνης, - Σὺ ο], ὦασερ «πεῖνος, όὐθὺς 

Α.. 4. εὐποροῦντες] Ἐοτίε, εὐφοροῦντες. 
Β. ο, κάση γὰρ] Εοτίε, ἑκάςη δέ. 
ἙΒ. 4. κατάµεσογ-- σηµαίνει] Ὑ Ππμπα {αῬε[ε γιἀείατ, 
ο. 5. έ.] Τυϊάεπι αἆ νετί. 210, Ρ. 130. 

μον πε Ποεϊ(αίεπα. Ἰέααιε ἔταηπεης αἆ αρτῖ- 
ει]έμτα: πσπα, ἆοσετε πο «οπαίµΓ: ας ἀῑςῖς, Π]- 
οε5 ας Π,επεϊίοος { πιοάῖοε {τιόας {εγαηί, ποσα 
εχίευπι οϊεπάετε. Ἐτ Πΐσες ααἰάεπι Π πο ]έο 
πηα]οπί «ορία {τυέτας {εταητ, ἱοπσαπα Ἀγεπιεηι Ρος- 
τεπάωπε: {π Ἰαίο πια]οτῖ, {0 Ππεπι ααῖς ἆαπι- 
Ώυπι εγεπέµτιπῃ {ταπιεηίο Ρρετ Ποοϊζαίετι. Τ,επ- 
εΗοῖ Εαέχας επ]ρ]εχ ε{ὲ: έετ επ]πι αιοίαηπίς βοτες, 
τε ἔταδχας ππατατος {ετε: εί αππιᾳιοάσιε έεπι- 
Ρυς {ααιπ Ἠαδεί ΠρηϊΠοατίοπεπι. Ῥτίπάπα ἔεπιρις 
{ πιοάῖοος Παδιετίε {ταέξας, εχίρεξιαηάα εβ ρτα.- 
«οκ αῇας: ΠΠ {εομηάμπι Ίεπι Εαεεῖε {εππρας, πῃο- 
ἀίαπι (επιρε/ζαιίς ρατίεπῃ πιε]ίογετη ἔοτε Πσηίβαί : 
{4 τετῖαπι, αἱίππαπα Ίἴεπι ρατίεπι, ΆἈεχις ααίεπι 

οτα(]οπίς Πϊο εί: οπα/ἵα Πιδξα, ποη Ἱπεχρετία 
{ης Ἠγεπιῖδ; παπι αὐα αθτίς ρατίες ας Τεπιρεία- 
πιεηία Ἰαναπί Τεπέομπα, εαάεπι ]ανοηί {ταππεη-- 
ἔαπι:. εἰ, αμα ΠΠ ποςεηί, εαάεπῃ Πμῖο. ΈΤρο: 
Ρείπιις Τ,επεί{οί {ταδτις ο[ιεπάῖε εγεηίαπα ργίπα: 
{αάοηί5: πιεάῖας, ππεάῖα: ἱπομς, α]επια. οίς 
Ῥιυτακςβηῦς. 

ν. ες Πρῖνοι μὲν Φαμινῆς ἀκύλε κα]ὰ µέτρον ἔχε- 

««σαμ Χειμῶνός κε λέγομε ἐπὶ πλέον ἰσχύσοντος.” 
Πίος φιάε”ι ηιοάίσαη. εοπέ(: ϱἱαπάις εοβίαρι ῥα-- 
δεμίες Βγαάίεαπέ ΑγεπιΡήΙ υεβεηιεέ{ες {η ΙΜΠΗΥ ΑΗ). 
Ίεκ ατδος ε 6επετοα ναϊάε ΠοςαΓωπη ε{Ε: αιοά εε 
Ατίζορμασες (είαέας, ιδί αἷε, πμ οεγο, 14 ἐ]εχν 
αξία ἐποεπ[ν εἰπιαν. άρπα επίπα Πσοα Ιποεηία 
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ὅ ἐμποιδὲὶς βοῷς” τἩ Εύλων }ὸ πὶ κοτάξηρα ἐμπρηῶότα καὶ καυ- 
Ὅεήα, τῇ ἕηρότητι ἀντέχει τὰ πουρί. Αὕτη πούω ἡ φεῦος, ξηρά το 
οὖσω τμὺ Φύσν, τοῖς ὑγρανεσι τέρπεται καὶ χειμῶνος ὄντος, σφόδρα 
ὑγροῦ τᾶ «Ὀξιέχοντος νομλῤα, τῇ ὑγρότητ ἠδεῖσι, κοοποφορᾶῖ καὶ δηλοῖ 
τὸν ἐσόμωον µέγαν χειμῶνα, ὑφ οὗ ὁ ὑγρασίας μέβλαδάσα ὀκαρπο- 
Φόρησε. Θαμηῆς δὲ, τῆς σωυεχΏς Φυομλῤης τρίτον 3 τῷ χειμῶνος 
Φέετα. Ὁ δὲ ἄχωλος, χαρπὀς ὅδι τῆς οι" καὶ Ὅμηρος, Παρ ῥ' Ἡ 
ἄχωλον βάλανόν τε. Κατὼ μέτρο δὲ ἔχῃσαι, ἀνὴ τοῦ συμµέτεως 
ἔχβσαι τν κφρπῶν. ἁπὼν ἓν κο Θεόφροιυς, ὅτι ἡ πἱθῖνος καὶ ἡ ἀ/ΐνος 

αὐχμηροὰ τῇ κροσἁ καὶ ἕηρότεραι τά ἄλλων πφεφύκασ. ΠΠολωὺ οἳν 
χαρπὸν οὐ Φέρει, ἐὰν μὴ ες βάδος ὑγρανθή. Ἑλκότως οὖν τῇ πούτων 
ἀφορία χφταμαντόύοται «ξι αἴά ασερμάπων, μιᾶς αἰίας ἔσης δὶ ἧς 

ἀμφοτέρων ἡ πολυχαρπία ἐπέεχετωί εἰ δὲ ῴωρθάλλει τὸ κορπΏ τὸ ο 

πλῆθος, Οἐχ. ἀγαθὺ σημέον' ὤμετρον γδὺ ἐπομθρίαν κοὶ πλεονασμὸν 

ὑγρότητος, ἡ «ξι τὸν αέροι ἄνεσις καὶ Φηλύτης «διλο, Οὕτω ὃ Τῖλου- 
ΤΑΡΧΟΣ. | 

σ. « Ὄνπνα 9 χάλλία λογαίη αἴνος ἄρηται, Κέίνω Υ οξ ἄλλων 
ὅ ἄροσις πολυλήίος ει. Ἐν ὀκένῳ δὲ τῷ Χαρπὸ καὶ ἡ ἄροσί πολὺ 
κεετΊων ἔσω. Οὐ 3ὸ µόνο ποῖς ζώοις συμπώνία γήνετω, δλλὰ καὶ ὂν 

ει 

ΔΑ, 3. ὠντέχει] Λη σὔν ὠντέχει ὃ 

6.5. ς.] Τὰ, αἆ γετί. 325, Ρ. 146. 

εί οΓεπιαία, Ρρει {παπι Ποοϊθίεπι τε[ήεαπίε Ιᾳηῖ. 
Έτρο ἩἨεςσ, αωαπι ρεί {ααπα Τρία παίµτασα Πε ποσα, 
ρᾳιιάεί Πωπηϊάιίαίε Ρετ εαππααε [Πέχις {ετε, εἰ {ρ- 
πῖῃεαί πιασπατα Ἠγεππεπι {α{ΗΓΑΠΙ Ῥες 4 παπα Ἱι- 
ππ]ά({ατῖς ραγίεερς {αέϊτα, {ταδυπα (αλ. Θαμιῆς 
ε{ξ εοπέπιο "ἀείπερρς εγε[εεπέέςν παπι αιοίαπηῖς, 
εεγαπα Άγεπιε ογείοῖτ. "Άκυλοςν εβ {ιέχις Ἡ- 
εἴς: αέ αριἀ Ἡοπιεγαπι αρ ῥ᾽ ὄκυλον βάλανόν τε, 
4ά υεγο 2ο! ἱρπεαπι φπογπα/π( µε σἱαπάση. Κατὰ 
µέτρον ἔχεσαι Ίάεπα εβ ας { ἀῑςολφ συμµέτρως ἔχεσαι 
τῶν καρπών» 1ηράΐσας ζήλια. ᾿ΤΠεορμταίας εεῖ- 
απι (γαάϊι, Π]σεπι εἰ 1,επείοαπι ςα]]άας Ποςϊοτεί- 
αυε (επιρεταπιεηίο, 4παίη Γε]ίααας ατΌοίεδ, πα(ζ]. 
Έγρο ποπ πο]έαπα {γαέχαπα {ετε πΙΠ αἆ ρτο[απά1(α- 

{επι ἁ{άιε Ἠαπιεξχεέατ. ἸΠετίεο Ισίεας εκ Ἱπαγια 
{τιέτααπι ἀε[εξία ρτογεπέιγς εοπ]εέχαταπα [αοΐαπε 
4ᾳ Πιπιεπίο: απ µίτοταπιαας Πίάεπι σας. 
{οροιηάϊτας οοπέΙπεαίιΓ. Ομοδᾗ νετο πηἰπιῖα Πις-- 
ἔασπα Παοτίε ππα]Ε(αάο: Ἠας ποπ ε[ε Ῥοπυπα αρ- 
ΏηΠ. Ίναπι ἱπιποάίςσος Ίππρτεν ει αιπάαπείαπα, 
τεπιί{το εί αααί εβεπιὶηαεῖο αξτῖν ροτιεµάϊε, Τα 
Ριυτακςομῦ». 

ΥΠ. « Ὅντινα γὰρ κάλλισα λοχαίη οεἴνος ἄρηταμ 
«« Κείνῳ γ΄ ἐξ ἄλλων ἄροσις πολυλήϊΐος εἴη.' (μέ επέπε 
οβέήπε εοἨρΓΜΕΥΙέ ῥβγασπα Ιεπίέ[ε Εωίε ῥγα τε- 
φως αγαἰο | μέζωοία εγΗ. ἴπ Ἆος, πἰπήταπα 
{γαότα, εἰῖαπι αταξίο πππ]έο ρταβαηέίος επῖε, οι 
οπίπι {οἶαπ ἵπ απίπιαίθις, {εά εεῖαπι ἵπ ρἰαμίίφ. 
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α τοῖς Φυπῖ Ὅπο οὗν κεκραμθμίω τῇ ὑγρότητ ὰ Ψυχρότητι «δα- 
πλησίως ἔχη τιὼ ἔξω, « τεέφεται Ἀπὸ ' ὁμοίων, καὶ τοῖς αὐτοῖς όὐδαλᾶ 
ᾷ µαρανετα. Διὸ πολλὰ με δλλήλων συωαχμάζει κο) κφβποφορᾶ, | 
τὸ μδ Ἂρευ το δὲ χεμῶι, τὸ δὲ καὶ έαρι. Τῶν μῤ οὖν αἱ κθόσές 

λόφος», Ὑ ὃ ὅμοιαι ο] συγενᾶ σφόδρα" Ὑ οὖν µίαν κράσν ἐλόντων, 
εἰ πεΐϊνος, λνορ, σκύλλα, σουρὸς, κ. Πλοστλυχον. 

ο ζ. ὁ Θήλεα δὲ σύες, Φήλεα δὲ μ]λα, κο] αἲρεε, Ὁππότ ἀἄνα- 
ἅ σροφώσν ὀχῆς, τὸ δὲ Υ ἀβῥονα πώζα Δεξάμόμαι πάλιν αὖθις οἶνα-- 
ο δλήδίω ὀχέωνται Αὐτάῷ καὶ σφήκεοσι µέγαν χειμῶνα λέγων. Ἡ 
ὑγεότης Ὕόνιμον κο κωητιχὸν τῆς ασερμουπχῆς δωάµεως 2ἱ6χόλὲν Ῥ 

το πὸ σώμα, ὃ το τνεῦμα τῇ ανέσ χραιὸν 2νεται, 6 Ὀαόλερμον εἰς όρμὼρ 
αἰφωηοὺς οι τὸ τῆς υνήσεως έργον. Διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ } Διόνυσου τῇ 

ο Δημήπεα συγκφνιέρωσω», αἰνιπ]όμδωοι τὸ Φόνιµον τῆς ὑγρότητος. Ὥασερ 

του τὰ Φυτὸ ὀξαφενήσαντα διανλεῖ τῇ ἀὐκρασία, ἐπελιθούσης τῆς ὑγρᾶς 
καὶ «πήῥεάσης τροφῆς, ὅτω καὶ τὰ ζώα ὂν ὑγρῷ τῷ αέρι καὶ μολακὼ 
µάλισα, «φθὸο σιωασίαν κωᾶται. Αἱ ὅω Φήλεια] σύες, κοὶ «φθόσατα, κ) 

αἴγες, ὅταν ἑππμείαντα τω αν αἰβῥένων ὀχόυσν, «πισρέψαντα ὀπίραίνῃ 
τοῖο ἄρῥεσι, µέγαν χειμῶνα (ὁ 6ὔχ ἐλάοσυνα τὰ Ἀπὸ τἴά σφηκῶν σηµαί- 

Β.τ. ζ.] Ῥ]αίατοϊο Ώος {οίαπα εῇε (τριεπάππα, ποπιαῖπεο απαπηγ]5 οπι{ο, ατσαῖί εἰ ταβῖο εἰ οταίῖο,. Ἐχβαί 
Ἰοιάεπι αἆ νετί, 346, Ρ. 127. 

αμαάαπι εἴε αβεζίοπιπι οοπιπηιπίο, Όμοά { 
επῖπι ἀῑνετία ρἱαπίας Ἠαδίεαπα Ππαϊ]τεετ (επιρεΓα- 
ἔππα Ἠαδεαληίέ Ἠππιοτε εί [ίροτε; οοπίεαεῃς εἴς, 
υ{ξ Ππιϊ]δας είαπι σας αἱαηζας, ΒοΓελης, ΠΑΓ- 
εείσαπῖ, Ίίαφιε παμ]έ Ιηγίοσπι Ππια] νίσεηί εί 
{τιόχις εταηῖ, αἶἷορ αῇίαῖς, αἲῖα» Άγεπις, αἰίας εἰῖ- 
ΑΠ νετε, Ἔτρο αἱίαι {αηί ἀϊνετίς ΙπίεΓ {ε ἴεππρε- 
ταππεηείδ, αἰῖα: Ππαϊ]οις εί να]άε οοσπαςῖ. Έ- 
τάπ], αὔατυπα Ππηϊ]α εἴ ππαπα εξ (επιρεΓαιπεπέαπι, 
{απί ες, Τ,επεῖίους, θαᾳαϊ]]α, Ἐηάοιπη: {εοιη- 
ἆμπι Ριστακοημυμ. 

4 ῥαγίην εμηέῖο/ (ο /πάΥες (μη τεεβεγίπέν γμτ 
αὖ ἡηίο ἱπεαπέωην Εὲ {ρβε εἰ υε[ρίς ΠιάΡηαι ὤγε- 
7671 ΡΟ {ΠάµΠί. Ἠπαιποτ Ἠαδεῖ γίπι ρἰσπεηάϊ εἴ 
{εππηαίειη {αου]ίαίεπι ΠιονεπάΙ. Όοτρις επίπα 
{ριγιήααε Ρρετία, τεπιΙ Ίοπε ΙαχαπίιΓ αίαιε ἵπ-- 
α]είουπί αἆ Ίππρεεις ᾿αὐῖδιις απίππα αἆ ρεπεΓαί]ο- 
ηῖς ορας οἀάασαίαγ. ως Απιϊαιϊ Βαοςμαπη οἳ 
Όετετεπι οοππιαηίριας {αογῖς [απίαιε οο]εταπέ, 
Πσπίῄσαη{ες Ἠιπιογί Ἱπῃβίαπι σἰσπεπά! γἶπι. Ἐτο- 
αἱ εΓροῬ]απία ἀεβείεηίες Ιηαγπιίεαίε, τενἰγείουηε 
Ῥοηπα {εππρετίε, {πρεινεπ]επίο Ἠμπιίάο ας Βυϊάο 

γΠΠ. «« Θήλειαι δὲ σύες, ψήλεια δὲ μήλα, ο αἷ- 
«. γε Ὁππότ᾽ ἄνασ ροφῶσι» ὀχῆς, τα δέ ν ἀβῥενα 
5 πάντα Δεζα έναι πάλιν αὖδις ἀναςλήδην ὁ ὀχέωνται, 
-- Αὐτῷ κ σφηκεσσι μέγαν χειμώνα λέγοιεν.. ῥα- 

11ης ο, /πιίπα ουε εἰ (αβγών (η γεεαπ! 

αἱπιεηίο: {ο εἰῖαπι απἰπια]ία π αθίε Πιπιϊάό εί 
ΠΙΟΙ1, πιαχίπιο αἆ οοἶξαπι ΠΙΟΥΕΠΕΙΓ. ΤρίειΓ ία- 
πηῖηα; {1ε5, οὖε5, εἰ σαρί, { α ππατῖδις Ιπίτα, 
πιοχ Πρία ν]είπι 9ο5 εοπ{οεπάαηέ, ϱἴΓανεπῃ Ἀγε- 
ΠΕΙ; ηες Ιεγίοζεια 1]]ο α γείρί Πσπιβςαίο, Ροζ- 
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νηση᾽ ὅταν δὲ μὴ «πθδλαμθάνη τὸ εημλῥα τὰὼ μίξη, λλλὼ βρώδιον α 
α εἰθισμλῤα ὀχόύῃ, εὐθυμίαν τοῖς σσένησι παρέχονται ὅτι μὴ έχοντες 

εὐπορᾶν ἐῶημαίτων, «φθδσδοχῶσιν ἀὐθιενότερον ἐσεῶ-α| τὸν χειμῶνα. 'Ἡ 
στα τὸ ζῶα Φπιθυμητικῶς έχεσι σωωμσίας ὂν χημῶν, ἐπειδὴ έξωλεν 
τότε τῷ ὑγρᾶ ὄντον, τὸ }εειιὸν ἐνδοᾗεν ὕοι, κο Φλέο αὐτὸ ἐγείρα αςὸς 
σιωβσίαν δὸ κι ἑξῆς Φησν, ὅτ ἐὼν ββροδέως καὶ οὐ σωµεχῶς σιωωησιί | 

ζωσ, διλοῦσι οὐ ψΨυχβὸν τὸν χειμώνα δλλ εὔκροτον ὅλεν ὶ τὸν πέν 
χαίρει ποιβσν. Ἡ ὂν τοῖς αὐχμηροῖς καὶ ἀνόμβροις ἔτεσα, τὸ ζώα | 
«ξὺς σιωησίαν οὐ φεόδυµα αἱ 3ὸ τὼ Ἱ σωμάτων ὑγρότηβι ὀλίγην 
οὔσων, βεαδύτερον πῶτο συᾷ δό «φησι, ὀψε σιῶντα τὼ σωουσίαν, 
εὐθυμίαν παρέχονται! τοῖς εωργοίς ἡ 39 πλείων ὀπιθυμία ὁξ ὁ ὑγρότητος 

πλευαζάσης άνετα) χαίρει ονω ὁ ἄνολβος ανὴρ, ἴγοω ὁ θνης κο] ἀν-- 

εἴµων, ὅτι οὗ πάνυ ἀπὸ πρμανομὴῤῳ. ος οἰμφίων εὔδιον τὸν ὀφιαυτὸν ο 
ολυήσῶ-αι ὑπυφαθησ. Τὸ δὲ βίραιόμλυαι ὠντὶ τὰ βιαζόμημαι (σθὺς 
σιωβσίαν. | 

π. ο Οὐδὲ μλὸ ὀρνίθων ἀγέλαις ἠπειρθ)εν ἀνὴρ, Ἐκ. νήσων ὅτε πολ- 
ὅ λα] οιπλίοσωσι Ἄρθρα Ἔρχεμδμε Ὄερεος, αίρει.” Ἐπροτέραι 22) 
αἱ νῆσοι τἴα ἠπείρων τυγλάνασαι, ὥς Φηᾳ ΠΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ, λαο κ κι ῥᾷον 

τῇ αὐχμηροῦ χατασήµατος ἀνπλαμ[άνο). Διὸ καὶ τὸ ὄενεα Φεύγει, 

Ο.1. ἀμφίων] Ότασαπα απ]άεπι Πσπϊβεαίῖοπε ποβµπεπή, ας Ἠείψεβίας ε]αίαπε Ἱπίετρτείες ἀοοεπί ἵπ Ύοοε : 
αἲ ταγίας αἆ Ἱπίοτρτείαιϊοπῖς ατα. Ῥυαΐεπα Ιρίέατ αιόχοτεπα {οτἱρβΠε ἀμφιδολῶ». 

Ο. 2. βιαζόμεναι] ΙΠΙπιο βιθαζόµεναι, Ὁἳ ]άπα Οτοίῖας οοττοχῖζ. 
6.4. π’.] Τρῖά. αἆ νγετί. 257. Ῥ. 141. 

(επάμπε: Ππ οοπίΓα, Ποπ οοσυρεπέ οοίζπ, {ά Εείαπι ργαῦετε αρτἰοο]ῖ5; ηαπι πηα]οί ομρίάο εκ 
(ο ο εατάϊως 2ἆ ειπα {ΕΓαηξας, ἸσΠείαπι ργαδεπί 
Ραυρετίδυς, αιίρρε αι Ιπάϊσεπίες γεβῖοις εερί- 
ἀϊογεπι εχίρεξλαητ Ἠγεππεπ. ΑΠ νεο ας απ]- 
πια]ία Ῥετ Άγεπιεπι ομρίάίπε οοειπάϊ Άσυπέιι ὃ 
Πουἰάεπι ἔωπι {επιροτί6 ΏΗπιοΓ εχίτα, εαἱο: Ιπίτα 
ε{ῖ, ελφμε ατἀάεῃς αἆ οοίεαπι Ιπεῖζαξ: 4µαΓ6 πιο 
ἀῑεῖε Ροξία, Απηίπια]Ια ἴ]]α Οτάε; πεφιε εοπέίπιο, 
2ἆ «οἴζωπῃ γεηἰεηίῖα, Ἀγεπιεια Πσηϊπερτε ποη ΠΙ- 
βἰάαπη {εἆ τεπιρεΓλίατα, Ἱίααιε ραιάῖαπι αάΐεττε 
Ραυρετίρις. Απ ροβμ5, (οτγ]άϊς αἴαιε Ποςῖφ αΏΠί8 
βΠίππα]Ιὰ ΠΟΠ {απί αἆ οοἴζαπι αἰαοτία: αῖρρε Ρίο- 
ΡίεΓ ραιε]ζαίεπι Ἠιωππογῖς (ατάϊας Ἠος {αάίσηϊ: 
αµατε ἀῑείί ροξτα, αηϊπια]ία 1]]α {ετο «οευητία, ]α:- 

οὈαπάσητία Ἠυππογίς οτί: σαιάἀεί Ιρίεατ, γῖτ ποπ 
Ῥεατις, 1ά εβ ραιρεί εί νείδας «ατεῃς, αποά 1ρα 
ΠΟΠ ΠΠΑΡΠΟΡεΤε γεβήπιεηεῖ «α]ε[μβέῖο, ἱερίάμπα 
2ΏΏΙΠΙ ἔοτο Πρπίῃσαπί. Οείεμπι βιδαιόµεναι ἆἷ- 
χἷε Ρτο βιξαζόµεναι, Ἰὰ ει εοπ[εεη/α Ἱπευπάο. 

ΥΠΙ. «6 Οὐδὲ μὲν ὀρν δν ἀγέλαις ἠπείροδεν 
«ς ἀνὴρν Ἐκ νήσων ὅτε σσολλα) ἐπιπλήσσωσι ἀρούραις 
« Ἔρχομενα Ῥέρεοςν χαΐρειν .Λεφμε αυίηη σγερι- 

δω οἱ ἵπ εοπἰπεπέ ἵεγγα ἠαδήαπε, Ἐκ { ας 
ΦιάΠά2 ΤΙΜΙέ{ αάυο[απέ ασγἰς Ιπειπίε «/αΐε, σα- 
44. ἸΝαπι αααπα Ἱπ[α]α Ποοῖοτες ΠΠί αυαπα ἔετγαξ 
οοπεϊπεηίς», «εε]ετῖας, {αοϊλΠμίαιε απι Ιεέναπεας 
(οττἆαπα αξτῖς οοπ{Ητμέίοπεπι: ί αἰῖ ΓΕ ΟΤΑΚ- 



ΛΕΙΜ.ΑΝΑ. ΑΙΤΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΔΙΟΣΗΜΕΙΩΝ. σᾳς 
Ἆ ο». 5 δια) « ου » Α καὶ ταῖς ἠπείροιο φζθσπελάζε καὶ ἀχ]εται μᾶῥ ὁ γεωργὸς τῇ αἴό ὁρ- 

νίθων ολιδημία, τὸν αὐχμὸν ὑποβεύων. Χαΐρει δὲ (αῖς αὐταῖς ὄρνισιν ὁ 
αἰπόλος, ὅταν ὂν κόσμῳ ὁ τετιγμθ]ῥως Φέρωνταμ, ὡς πλείονος γοίλακτος 

λνηρομῆῤο α[ὰὲ τὸ ἔνλεεμον 3) τὸν αέρα. 

οἩύ9, Ίίπηιε Ἄνες ἱπάε Εισίαπέ, εί ἵπ ἴειτα ὃς σαιάεί σαρτατίας {1 ογάίηα οί πιοάο αἀνεπίαπί, 
εοπεἰπεηίες {ε «οπ{ετµπῖ; ἴδι αστῖσο]α ἀο]ειε 4ε ΄ έ ααἲ «α]οτε αξτῖς ππα]οίεπι Ἰαάἱς οορίαπι αἆερ- 
αγίαπι αάγεπει, α{ἴαπι πιείµεῃθ, ΑΕ Π[άεπι ανἱ- ἴωτας Πε, 

λε κοκ αμα μα. 

- [ 

τοι, . 4Α 



546 πλ πα κκ 

1Δ. 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΙΑΚΑ. 

ΧΙΥ. 

ΕΧ 6ΟΜΜΕΝΤΑΕΙΟ ΙΝ ΝΙΟΑΝΡΕΙ ΤΗΕΕΙΑΟΑ. 

α. μη ὃ χειροπλή)ὰ χορπὸν νεοθηλέα δωύκα, Λειαύειν τεήηρι.” 

4 Ὁ δὲ ΠΔΟΊΤΑΡΧΟΣ πλείοα μ Φησι αὐτῇό η τὸ 
δὲ χορὀν τῆς ὼωάμεως ἰδίωμα, δειμὺ κοὶ πουρῶδες καὶ ὡς ἡ γεῦσι Ἡ 

αἰδάνεται καὶ ὀσφεισις, καὶ ὂκ τῆς πείρας δηλόν ὅοι καὶ }ὸ ἔμμίωα 

κιν σφόδρα, καὶ Ἀ]άλύει σρὀφες Ὁπσὸ τῇ εεμότητος, καὶ τἴό «ξὶ τὸν 

ώροικφ, παλῶν κοαρτιὺν κ) λεπιυντικὸν ἔχει ὧὣένος. 
β. « ---ὼ ὂν ᾽Απόλλων Μαντείας Κοροπαΐος ἐφήχαπο Οἱ δὲ 

ε / 1λ / κ. λ / ος 
ὑσομνηματσαντες αὐτον, Θέων, καὶ ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, κά Δημήτείδ' ὁ 

Φαληρεύς Φασ' Νήφωδρος Ὡρωπαῖος κο] ἉὩρωπαίος ᾿Απόλλων, ἀγνοἳ ο 

δὲ τὸ ᾽Αμϕ ϱὔε ἱερὸν ᾽Απολλωνός ὅο, 

Α.2. ΕΙΣ ΤΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΙΑΚΑ] Ἠππο Εα]απι Οοπιπιεπίατ! ρτοάΙέ Οαἰαίος. Τιαπιρεῖε Ναπι, 118, 
συπι εἀϊίας, ἔαπι Μ9. Ψεπείας. Ῥίεριαπας Βγζαπί. Ὑοο, Κορώπη, Υϊάείας ΠΟΠΊΕΠ Ὑπομνήματα Ῥτα- 
πητίεπάαπα Πσηϊβσατε: οὐ δὲ ἠσομνηματίσαντες αὐτὸν (Νίκανδρον) Θέων, κὃὶ Πλώταρχος ὃ Δημότριος----. 

Α. 0. α.] 5εΠο]. αἆ Νϊσαπάτ. ΤΠετίασα, γετί 94, Ρ. 31, 6. ΕάῑΙ. Αἱά, τς23, 8. 
Ὦ. 5. β’.] Αριά Ρίερι. Ῥγταπί. Ὑοο. Κορώπν. Αἲ ἵπ οὐλεῖ Νισαπάτϊ εχεπηρ]ῖς νετί. 613. παπο Ἱερίέας, ᾗ ἓν 

᾿Απόλλων Μαντοσένας Κορυπαῖος ἐ9ήκατο: ἵπ Φε]ο]ῖ Ἱζεπα η] Ἡοταπα απ ΘίερΏ. Ρτοίετ. Οοττίσεπ- 
ἁππι---- Δημήτριος ὁ Χλωρός φασι. ᾿Ωρωπαῖος κ. Ὢρ. Απόλλων αφνοεῖ δὲ Νίκανδρος, οτι Αμϕ. ἱερὸν, ἐκ ᾿Απόλ- 
λωνός ἔσι. 

1. «« ο. δὲ χειροπλήδει καρπὸν νεοδηλέα δαύκε, 
6 Λειαίνειν τριπτῆρι.”. ΔδίΗ γεεεπέεηα 

{αμο [γα δτιο, ΦμσΠ {ΜΗ 1πά εαβίέ πάπΗΗ5, Ο0Λ{ΗΜάε 
Λο. ῬιεστΑακομύς αἴς, Ρ]υτα Ώαµςογυπι ε[[ε 
δεπεΓα, {εὰ οπιπίαπη «ΟΠΙΠΙΗΠΕΙΏ εΠε νῖπι ας ΡΙΟ- 
ΡΠεϊαῖεπι ασετθαπα εἰ ἵσηεαπι: αιοὰ ει ΟΗαέχις 
(ωωίαιε {επῃδας πιαπ!(εβαπῃ ε{ε, εἴ ρετ εχρετί- 
επίῖαιη οοπιρτοῦατιτ. ΊΝαπι εἰ πιεπβτια νε]ε- 
πηεηίεΓ πιογεῖ, εἰ γεηῖτίς {οτππίπα {εάαί, εἴ ρεξῖο- 

τῖς αβεξτῖοπες ρυΓραί, εί αείεπιαηάί νίπι παδείῖ. 
Π. ««. οὗ ἐν Απόλλων Μαν]είας Κοροπαῖος ἐδή- 

εκατο... [π φο Ογαειία μέ ῥο(ω 4βοί!ο. 
Ου νετο οοπιπιεηϊατίος ἵπ ἸΝἰςαπάταπι [οτῖρίς- 
ταηίς, Γμεοῦ, Ῥευτακοβμύς, Ἰλεπιείτίως Ῥμα]ε- 
τες, ἀῑοιπε: Αριά Νἱσαπάταπα πιεπιογαέα: Ότο- 
Ραει5 εἰ Ότοραις Αρο]]ο: Ισπογαί απζεπα Νίεβῃ- 
ἆετ, Ι]]ιά ε[ε Απιρμϊαταί, ποπ Αροϊηίθ, ἔεπῃ- 
Ρ]απῃ, . 
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ΙΕ. 

"Ἑκ ΤΟΥ ΕΙ Ἡ ΤΩΝ ΜΕΛΔΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ. 

ΚΥ. 
ΕΧ ΙΙΒΕΟ ΑΝ ΌΤΙΠΙ8 8ΙΤ ΡΕΕΝΟΤΙΟ ΕΟΤΟύΚΟΚύΜ. 

α. ΑΛΑ μἱὼ ἡ Φρόνσις οὐ σωμάτων, λλλὰ «Φεαγμάπων ὀψίς 
.. οι, ποθὶν ὀν αὐτοῖς λυέῶς τὸν ὤνθρωπον, ὅπως ἆθισοι χεήσε) 

τοῖς ἀπαντῶσι κοὶ «οθλστυγγάνεσι, παρέχεσα 6 σκοπὲν τὸ µέλλω. Τὸ 
μῥ ἆω σῶμα  «πθόσω µόνο ὠμμάπωταμ τοῖς σ ὄπιδεν πυφλόν ὕδη 
ἀτεχνῶς ἡ δὲ Ἀἱόνοια κά τὸ παρωχημλία βλέπεω τῇ µνήµη πέ- 
Φυκω. Ὁ 1 ἐγχαθήμῆρος ἀὲὶ καὶ οἰκεκῶν ραμματόὺς ὂν µύῳ, ὥς 

Φησν ὁ Πλάτων, οὗτός ὅοι κο «εογέγοας ὀντωῦγα τῆς Ψυχῇς, εἶτε 

µέρος, εἴτε ὄεγανον, ὁ τό «φθαγμάπων ανπλαμβοανεται ΦερομΏνων ὶ 
Φυλάτ]ει, κο ἴφησι, καὶ κύχλον ποιέ, τὸ παρῳχημηῥον οπιερέφησω καὶ 

σιωάήησα τῷ παρόντι, χο (Ὀζαῤῥἒιν εἰς τὸ ἄπειρον Οὐχ ἐῶσα Χα ανύ- 
σώὰ. 

παρκτον καὶ ἄγνωσυ. 

Α, 3, ἘΚ ΤΟΥ---] Αγιά δίοῦ. Βετπι. ΠΠ. Ρ. 4ο. Εεία. πδι εει[ας απποϊαίας Τιαήπας: Οταοις εχ δίοὺ. 
Ῥηγῆς, εἰ ΕίπΙς. ἆποδας ρτοχϊπιῖς ]οεῖθ αἀάτταν. Ίπ Ττίποαν. ἰαπίυπαπιοάο εβ Πλετάρχα: ἴτεπι Ιπ 8. 
ἸΜακίπιο Ρ. 93. Ἐάι. (είπε, αδὈὶ αὉ 1ΠΊ{ἱο αἆ σφέφυκεν εχΠ]δείας. 

Α. 6, σωμάτων] Ῥαπυπα εΠ. Βιρπ]βοαπίαΓ οογροτα 415Ε {επβῦις οοτροτί8 ρετοαῖρίαπέυτ. 
Ῥ. 3. ἄτεχνως] ΑΡεβ α Ῥατί[. Α.. αἴηιε Ώσεο ε[ὶ υπ]σα ϱ]18 ἴπ Ώος Ίοοο γατίεία». 
Β. 4. ἐν μίνω---τῆς ψυχΏς] Ἐοτίε, κει), ὡς φησιν Πλάτων ἓν Μένωνι, «ωρογεγονὼς τῶν ἐνταῦθα, Ὁ ψυχῆς εἴτε µέρος κ.τ.λ. 

1.6. απἶφπε, πί Ῥ]αΐο αἲί ἵπ ἸΜεποπε, απῖε Ἠα5, αι Πῖο {απΐ, τε Εαῑέ (απίε ρτα/επίεπι γΙίαπι 6Ιτ) 
Απιπιϊ βνε Ἱπβτυλοπίππη----, Ῥϊατα ἵη Απίπιαάγετβ, 

4µοαιε, ππεπιοσία Ῥεπεβεῖο, νἱάετ. Ἠίς επίπι ε[ὲ 
]ε {οτίδα αι {επιρετ ἆοππῖ πιαπεῖ εχίηφιε {ετναῖ, 
πε Ιπαιῖε Ρ]αΐο: οηίηϊ Ίνε ρατθ, ἄνε ΙΠ[ταπιεη- 

1. ον Βά ΟΙ Ῥτιάεπεία ποπ εβὲ «οτροτάπι {εἆ 
τεταπι [αςϊεπάαταπι Ιπίρεξίο, ρηυ{αμαπα 

ΙΠ ες νεπίαπί Ἠοπιίπες; ιέ εας Ιποϊάεπίος οί ος- 
ουττεπίες ορίίπιε (Γαξίατε ροβππε, εαίάεπι αάΏιις 
{Ππυγας ἀρίοετε ρΓαῦεῃς. Εέ «οτρς ααἰάεπι απ- 
τετίοτε {ο]απα ρατίε οοι]ῖς ργαάϊεαπι, Ρροβετίοτε 
Ρίαπε «οξουπι 6. Αί πιεηίῖς οορί(αο ρτατετῖτα 

ταπῃ, αιοά {ες (ταπίευπίες αρρτεπεπά!ϊξ, οοπίεγναί, 
Π4Ηε, οί οἴτομ]απι {αεί τεβεέτεης ρταίετίτατι εἲ 
ουπι ρτα{εηίο πεέχεηδ, ποΏ Ππεης ργαίεΓβιείο ἵπ 
Ἰπβηίεαπα, ἵπ Ισποίυπη, η πΙμί]απα, 

4Ν 2 



σχ8 ΠλοΥγΤτΑαΡΧΟΥ 

β. Τὸ ὸ ἡμαςμᾶῤο ἄτεεδίον κο] ἀπαρβίεατον, χ᾿ ὅσσερ µόνο Α 
ἀφρίαι νεύσει, χΦετερὸ τότῳ Χέχλωτ᾽ ἀνάγχο, αἱ «επεωμὴμη. Διὰ 

τῶτο τὼ ἑἱμαεμθῥίω καὶ ᾿Αδιάρειαν χαλοῦση, ὅτι “έρως ταῖς αἰήαις 
ἠναγκοσμἆῤον οπήφησιν ἀνέκφόυκτος οὗσα κὶ ἀναπόδρασος. 

ο δὲ ἸΜέρωρ Οὔχ αοέλτεροο: Ὑπνᾶ Φθυῶν τοῖς τὶς ναῦς Υ. 

ὃ α]ακελόυόμΊμος 
/ 

Φυλασσουσι, κ) 

Οὕτω νῦν Φίλα τέκνα Φυλάσσετε, μηδέ τη ὕπνος Β 
Αἱρέπω, μὴ χάρµα γεώμενα δυσµενέεσσυ. 

Οὐ λρησόμεδο, φηά πε, ἐσ]) ἂν κφεύδωμΏμ, εἰ ποεπεωμβῥον ὄδὶ μὴ 
αλώναι τὸ ναύσουν μον. Τίς σὔχ. ἂν εἴποι (αεὺς τὰς (αὔτα λαρρωδᾶς, ὅτι 

κολίμαρτα] μῥ' ἴσως παντα, ὅσα, συγχφλήμαρται δὲ ἐχότωτὸαίι 
τώτων, ( τὸ ὂν πότοις, ὁ ὅτω, ) τὸ μὴ ἄλλων σωυτελέιθα) δΐλοι πά- 

των; Οὐ 9δ δι Φυλακὴ χφ)ευδόντων, σὔθε νίκη Φόυγόντων, Φὔδὲ ὼ- ο 
οσα μὴ ασειράντων τίὼ ἀγαδὼ γὼ κ χφλαρὼ, θὖδὲ Φρῆσαι μὴ 
συγ}μόμῆρον γωσικὶ ἡλικίαν ἐχούση καὶ σώματος Φύσν Φόνιμον, - 
ἄγρας πυχᾶν ὂν ἀφήροις χωβίοι». 

-.Β.] Αριά 8ἱοΡ. Εε]ος. ῬΕΥΙ. Ρ. 12. {35 Ἆου Βξα]ο ἄτασο, Ίπ ἘάΙέ. Ἠετεπί! Ρ. 186. 
πχ ́ ἔσπερ] Εοτίε, χ΄ ὅπερ. 
. καὶ πεπρωμένη] Ῥοτίε Ἆος τοροποπά πα Ροβ εἱμαρμένην εἴ οττφεπάυπι καὶ πεπρωµένη». 

ὄφευσν νεύση καρτερὰ κέκλωτ᾽ αὐτὸ ἄνάγκα. 
.Υ.]. Αριά διοὈ. Εεὶος. ΕἰΛίο. Ρ. τοο. 
. το] δίς Λαρ. αἱ Πϊαά. κ. 102. Ὑπ]σο, τινα. 
Αἱρέτω] δὶο εχεπηρ]α Ἠοππετί. Ὑπἱρο, Αἱρέω. Αας. Αἱρῦτο. 
νωέσαἈμον] Οοττεχῖϊ Οαπίετα». Ὑμ]σο, δύγα-μον. 

. ἐχάσχ] δις Ας. γα]σο, ἔ ο 

3 ἄγρας] δίς Λας. γι]ρο, αγρᾶς. 

ο η Ῥοείΐσα ἀῑθίο 

ϱΩΡΩΡΡ ΡΡΡ ας νι 

Π. Ἑαίπι πες Ἰηγετά πες ρΓαίετ]τί ροίεβ : 
σιωάφιιά [πβεγει1ς {Μεγ ἰέν ἄμγα ϱἱοπεγα ίσα εοη-- 
-/αέ πεεε[[αέε. Ίσααιε Ἐαίαπῃ εῖαπι Αἀταεῖα νο- 
ολίατ εἰ Βερτοπιεπε, αμῖα εγπιίπαπα «λμήῇ9 πεςεί- 
{ατῖαπι Ἱπιροπίε, ἱρίαπιαυςε ε{ὲ Ιπενίθδί]ε πες εβ- 
σἰεπάμπῃ. 

ΠΙ. Αι Νεβοι ποπ Ἱπερέις ε[ ὃ {οπιππῃ 1Π- 
ν]άεῃς οι/ἑοάίδας πανίαπα, εἴ Πογίαης 

Βίο ασῖία, Ο παιῖ οατῖ, {ετναῖε, πες υ]]απα 
Οοτεϊρίαί {οπηπας, Ποβί πε σαιᾶϊα βπιαβ. 

Λε ποπ ετῖπιας σαιά]α Ἠο[ῇ, Ιπαπῖε αἰῑααῖς, είαπιᾶ 

ἀοτπιίαπους, { ποΠ εβὲ ἵη [αεί οχΡί παναϊε. Οπίς 
αυίεπι ΗΕ ελα ἀε[ιγαπεῖθας ποῃ τείροπάεαξ, πο] 
ας ααἰάεπι {οτίαῇε ματς; οπηπία εῇε, {εὰ ιηίοιῖ- 
αυε Ποτπι ἵη Εῖς πια] αά]απέχαπα ε[ε, μέ ρες 
ἥας, μέ ἵπ Ἠΐ6, πέ Πς, πέ ποῦ α]ΐτετ πες Ίπε Ἠί5 
αἀ]αηόλίς, ΡεΓβείαηττ. οι εηίπι ειήτοάῖτε εβε 
ἀογπιϊεπείαπα: πες γίπςετε, Πισιεμίωπα: Ώες ΠΠε- 
ἴετε, εοταπα αιζ ποπ Ῥοηπαπῃ ΓΕΓΓΑΠΑ οομίενοτίπε 
εί ου]έαπα:΄ πες σίσπετε, αἱ ποη Παδηετῖέ πιμ]]ε- 
γοπα ουσια Ιάοηεατη ααίς, ἴμπη οοὐροτί Παίιτα {ᾳ8- 
ουπάαπι: πΠος ἀεπίαμε οαρίυταπι Ώοετε, ἵπ Ιοείς 
{εταταπῃ εχρετίδι5. 
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Ίς, 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ, Α. 

-----------------οεος οσο 

ΥΠ. 
ΕΧ ΙΙΒΕΟ ΡΕΙΜΟ ΡΕ, ΡΙΝΙΝΑΤΙΟΝΕ. 

Ἔ ὨΩΝ τεχνῶν, ὡς έοικε, τὰς μὺ ἡ χρεία σιωέςησεν ξ Ἀχῆς, κοὶ 
ο µέχει νωῦ Ααφυλαάσγει' 

Χρειὼ πὠτ' εδίδαζε, τί δὲ, οὔ χβειώ κεν ἀνεύροι 

- ἀναγχοίων, ὑφαντπκίω, οἰκοδομικίὼ, ἰατρικίὼ, γεωργία, κοὶ ὅσαι 
«Φ8ὶ γεωργίαν ἀναςρέφοτα τὸς δὲ ἡδονή τις «φςλσηγάγετο καὶ χατέχε, 
πιὼ αἴα μυρεψῶν, καὶ ἩἩ ὀψοποιῶν, καὶ κομμωπκὶὼ πᾶσαν, καὶ αἰνθοδαί- 
Φειων' ἔπ δὲ ὧν τὶὼ ποιβανότητι χοὶ τὼ ἀκρίοειαν κοὶ τὸ κάάβλον 
αἰγαπῶντες ὀπμονδαίνεσι καὶ «ΦἘιέπουσι, ὡς δριμητικὶὼ, καὶ γεωμετεία, 

ο καὶ κφωονικ]ὼ πᾶσαν καὶ ἀφρολονίαν, ἅς Φησν ὁ Πλάτων, κοίπξε ἆμε- 
λεμλύας, βία ὑπὸ χάριτος αὐξεῶ-αι. 

Α. 4, ἘΚ. ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ Α.] Αριά δίοῦ. δετπι. Ἱνῆϊ, Ρ. 389. Εά. (είπες, {15 Ταΐπο Εῑα]ο, πάς 
ΟΌτασιπι εκρτεµπια». Ίπ Τσϊπεανεϊίαπα ποπ εί ΠΙΠ Πλοντάρχ». 

ν Ἅ πτονε, πέ γεηβπιῖ]ε εῇ, αἶνας α ρεϊπεῖρίο 
πεςεββίας οοπ{1εω]ς, 

Ὀ ία οαπέϊα ἀοοεί: απῖά πο Ἰηγεπίαε υ{ας 

πεσεβατία απἰάεπι: ατίεπι {εκεπάϊ, αάἰβεαπά!, 
πιεάϊοίπατα, αρτίομ]έμτατη, οπηπείαιο ἵηπ αστίοι]- 
ἔωγα γετίαηίες ΑΓίεδ, πεοεβ!Ώς ρτοάιχίε. Αίας 
νο]αρίας αυσάἆαπι εί «οπεΙ]αγίξ εἰ οοπεπαίέ, µη- 

ριεπίατίοζαπη, οοπά(ζογιίπα, (οΐαπῃ πιαηροπίσαπα εί 
Βογαπα παϊθίτίςεπι Εἰπέχοτίαπι. ΒὈυπέ εῖαπι ασ» 
ΡτοδαδΙΠεαίε, ἀῑισεπεία, πιαπάϊεῖς, Ποπιίπες αἰ]]- 
εἶαηί αἆ «ας «οἰεηπάας ἀῑ[οεπάαίαιε, αέ Αγιζηησίίςς, 
(ᾳεοπιείγία, τοία Οαποπίσα, εί Αβτοοσία, ας 
Ῥ]αϊο αἴε, αααπιγίς πεσ]εξχα νε] Ιην]εῖ ποΡί Ρος 
{ααπι ΠΡἱ ρταζίαπα 2µρετί. 



οσο πΠώαο αα πα καο ἤ 

17. | αλ 
ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ. 

ΚΥΠ. 

ΕΧ ΤΙΒΕΟ ΡΕ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 

- 

ΘΕΝ ὦ δε παντάπασι ταπεωοιὺ τὸ Φφύσν, ὡς μηδὲν { (κυρὸν, 
μηδὲ νόμιμο» μηδὲ ὑπσέρ τιὺ τὐχίω, ἐχασω᾽ λλλὼ τουὐαντίον 

εἰδοάς ὅτι μικρὲν δι µέρος τὸ ἀνθρώπε. σιθρόν τε Φπίκφβο, ὁ ῷ δὲ- Ἡ 
χεται τὸ πὐχίω, τῃς. δὲ [βελπόνος µεβίδος αὐτοὶ κρατᾶμΏμ, ἐν ᾗ πὰ 
µέσα Ἡν ἀγα)ών ἱριωλενζα, δόξαι τε χρησαὴ, ὃ μαθήμαδα, 6 λόγω 
τελόυτώντες εἰς εεήιό, Φνοιφαάρετον ἔχεσι τἱὺ ἐσαν κο ἀδιάφδερον, 

ἀνεχπλήντας «σεὸς τὸ μέλλον καὶ ο λαῤῥαλέως, : «σθὺς τὴν τόχίω λέ- 

γοῶς ἃ Σωκράτης δοχῶν «πεὺς τὲς κοτηγόρες λέγειν, «σθὺς τὰς δικα 
έλελυ, ὡς Ἀποκτένα| ρ᾽ Άνυτος καὶ Μέλιτος Διύανται, βλάψαι ὃ ἃ φο 1 

Διύαντω. Καὶ ὸ ἡ τύχη Διῥατα] νόσω αἝλαβᾶν, ἀφελέδαι χθή- 
µατα, α]οοάλλει «σὺς ὃημον, Ἡ πύρουνον καχὸν Ἀ, καὶ δειλὸν, κοὶ ται- 

. ἘΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ.] 5ι)δ Που ποπιῖπο εχ{ῖαί ἵπ Βίοῦοί Ἐκ]ος. Εἰλίς, Ρ. τοῦ. 

. δ] Βίο Αισ. Ὑπ]σο, δή. 
.Ο. νόμιμον] Ῥοτίε, µόνιμον. 

. ὑπὶρ τὸν τύχην] 9ἱο Αιρ. γπ]σο, ὑπὲρ τὴν ψυχή», 
. ἐπίκαιρον] Γ,ερεπάαπι, ἐ ἐσείκηρο». 

.. αὐτο κρατοῦµεν] δίς ΔΛυσ. Ύπ]ρο, αὐτὸ κρατοῦμεν. . 

. ἠσίαν καὶ αδιάφ»ορον] γ]ρο, Μσίαν διάφορο». Διρ. ἐσίαν ω ὠδιώφορον. ὈἨππιαπα γοςεπα Τρίο οοτγεχῖ, 

. ἃ Σωκράτη; ] Ῥτίας 1ρίε αἀά]τάϊ : Ροβϊετίας ε[ εκ Αιρ. Ρτο γα]ραίο Σωκράτη. | 
. καὶ Μέλιτος] Βίος Απς. Ὑν]ρο, ἢ Μέλιτος. 
. σεριλαθεῦ] Βεέϊῖις Ηἱ σερθαλεῖ. ΟςΒΜΦΒΝΝΡΝ 

εοπ{απεῖς ἔαπι α πετηῖπε αυ{ετεπάας: ας Ισίεάς 
απ μπα {οίαππα5, οροσίεί οοπῃάἀεπίετ Ειέιτα εχίρες- 
Ώτε, ας {οτιμηπα εππάεπι ο]ίσετε {επίεπίίαπη, 
4Η4Πη Ροσγαίες {ρεςῖε ααἶάεπι αοουίβίογίρη», αξ τε 
ἱρία Ἱμάϊοίοις οὐ]είεραε, ἠηέογβεογεν Ιπᾳμίεμς, -ᾱ- 

Ττλων Ἐ, ποπ οροτίεί ποίυταπι οπιηίπο ἀερτῖ- 
πιετε αμα πὶ] Πτπιαπι πες Παδίε, πες {αρτα 

{οτίυπαπα Ἠαῦεαί: [εά, εοπίτα, αυάπῃ {είαπιας εχι- 
σιαπῃ εΠε Ποπιϊπίς ΙΠΗΓΠΙΦΠΑ ΡρΓίεπι εί «αἀμσαπῃ, 
{οτέυπα» {αυ]εξταπα, ππε]ίοτί5 ααίεπῃ ραΓέ15 Ώο {ρίος 

ΊΝναπι Ἱππιρετίυπῃ {επεΓε, ἵπ Ύὐα πιαχίπια Ῥοπογαπῃ «ο]]ο-- 
εαία, Όοπα: ορἰπῖοπες, ὁμειρ]ίμα:, ταξοπείαηαε γΙ- 

εως ΡΓοςγεαίτίςες, ΡοΠεβιοπῖς {ωπί ποίτα ουπι 

- 

γέμς οἱ εἰς βο([ η, Ποεγε Πο ῥο[1η1. 
{οτίαπα ροῖείῖ Π]α ααϊάεπα εἴ ἵπ πιοΓῦΙπα ΠΟ8 ΟΠ-. 
Πσετε, ορίθις ρτίνατε, ολ]απιπίατί αριἀ .-- 
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α πεμόφροα, ὢὃ ἀἁγνηῃ, ὢ Φδωερὸν, οὐ διώαται ποῄσαι τὸν ογοιδὸν χο] 
ἀνορώδη καὶ µεγαλόψυχον, 6δδὲ παρελέῶαι τὼ α]6)εσν τό κφλῶν. 

᾿νεὶ ο α. πιαίαπα γετο, ἵσπαναπι, Ἠαπαϊ]επι, 

α]εέξωπη » Ἰηγίάωπα {αςετε ΠΟΠ Ρροίεί, Ῥοπιπα, {ΟΓ- 
έεπα, πιαρηαπΙπηΙπ1, πε(ὰε Παγαπ γἱγεαίαπι ο[απι 
αυ{ειτε. 

ΤΗ. 

"ἩἙκ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. 

ΧΥΠΙ. 
ΕΧ ΕΡΙΡΤΟΙΙΑ ΡΕ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. 

α. [ς ΑΚΙΑΙΣ αὐὴδ πλάοντα/ τινες ῥημάτων ὀὐποέπειαν τὸ μῥ 
Φιλοσώμαπον ἁπλοιὼ, τὸ δὲ Φιλάργυρον «φευμή)ες Ἅπο- 

χφλούμλρα,. 

Β΄ Πολύσοβλον 5) καὶ πολύτροπον ἔνδαι δὲῖ καὶ τέχνης χατ᾽ Ἄλλο- 

Φύλων πολεμίων, χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον οπίοιλον δὲ ἦθος καὶ Χαχυ- 
µηρονώτατον Αλ] παντὸς ἔχει κοὶ κ πάντων, οὐ τῇ τν ἀγχυόων, ὥς 
πνες οἴοταῃ, τῇ δὲ τᾶ πονηροτώτα µερίι «οστίδηµι. 

Υ. Μαάρτυς ο] ἄβιεος ὁ μηδὲν μὸῥ εὖ πανὼν, Ἀπὸ δὲ τῆς εἰς ὤλλες 
ἀὐνοίας κρίνων. 

Ὦ.2. ἘΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.] Τιει]απι Οπαοαπα ΓΠΑΠΊΦ αχ Αρρεπάϊσε Ώαπιαί(σεπῖ αὈί [απί 
;.1οεῖ κ. εἴ νι. Τιαίπας εβ, Ῥ]μίατεδί ος Ερίβο]α ος Απιῤζια, ααὶ ἵπ Οο[πετίαπα εἀϊεῆοπο ποππι]]]ς Ἡο- 

ταπῃ Ίοςογαπῃ αἁ{οτιρίας ϐ; παπα οοπιρ]ατῖθα ]οεῖς πῇ] αἀάϊίαπι εβῖ ηἵα ϱν Ερίβο]α 4 Αππσμα. Αριὰ 
τϊπεανε]]απη ποππεΠ Ἠδτί ποπ Ιίεπι αἀ{οτῖρίαπα εχβαξ. 

.α-] Αριά Βίοῦααπη Θεσπῃ Ἡ. Ρ. 31. σρομηδὲς εβ οκ Ῥατί[, Α. Ρτο νυ]ραίᾷ σσρομηδεύς. 

.β.] Αριά Φίοῦ. 1Ο]άεπι. 

δ, ΝΤ αιί {116 ν]εῖς ποπιίπα Πηραπέ ρία- 
τεχαηίαΙε Ποπεβα : «οτροτῖς Ειάίαπι Ππι- 

Ρ]εΙ(αίεπ., ρεουπία: αιέεπι {Εμάϊπα ρτο(ρίοϊεηείαπα 
2ΡΡε]]αηίες». 

Ἡ. Υετίαεαπι εί «λ]]ἰάπι ε[ςε, υδί τος ρο(ξι]αε, 
εἰ {αιάεπι εοπίτα Ποίεπι εχίετηυπι αἀλίδειςε, 
μΏ]ε ας πεοεῄατῖαπι εβ: {6ά Ἱπρεπίωπι {αράοἶαπι 

Ῥ]ατα {οτία ἀϊῑοεππας Ιπ Απιπιαάνετῇ, 

.Υ.] Αραά Βἱοῦ. Βεσπῃ. χ[ν. Ρ. 415. Ἐάῑι, Θε[πατῖ: αδί αά[οτίρέαπι εβ, Ἐν Εβγβο]α εξ 4πίσίία Ρ]µ- 
{αγοδι. Τη Ἐάῑε. Τεϊποανε]]Ι πες αιδτοτῖς πος Ηθτὶ ποπησπ αἀάῑτατ. 

» ἀπὸ δὲ της]. Οεῄπετας «οττῖσετε ἱεπίαῖ, ἄνευ δὲ τῆς: Ῥείρεταπη, ΟΡΙΠΟΣ. 

εί οοπιπι]ηϊ{οεπά[ς πια]ῖς {πρακ Ρρετρείµο Ἠαρετε οέ 
οοηίτα «αμο(νί, πος π {ο]ειτία, αξ οιἱάαπα ρι- 
{αηΐ, {εἆ ΙΠ ρείΠπια: παίυτα: ραΓίο ΡΟΠΟ. 

ΠΠ. ΟρΗάπιας Π]ε εἴὲ εεβί5, ααἱ Ῥεπεβς]ῖ ΠΟΠ 
{ιετίε ου{ετιέτας, {εά εκ οοπαπιιΠὶ ἵπ αἷίος Ῥεπε- 
γο]επία αθζ. 
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ὃ. Ἡμερότητ ποίιω κοὺ ὀὐεργεσία κών Ἡ ἤ φόῳ αν εὔνοιαν Α 
σγακτέον. 

έ. Ἠπίας ἂν 5) δὲ μ) τῇ ἔμφρονος εἰς η χομῆ Αν δη 
5. Ὁ ᾿ΑγριππΏος ἡγεμονόύων ἐπειρῶτο τὰς χοπαδικοζομλύες. σ 

ἀπὸ πεί)ὲν ὅτι φθθσήκει αὐτοῖς καταδικοῶώαι. Οὐ 39 ὡς πολέμιος 
αὐτοῖς, ἔφη, ἐθ ὡς ληςὴς καταφέρω τὰ Ψῆφον αὐτῖδ, 2λλ ὡς οἶπι- 
μελητὴς καὶ κηδεµών ὥασερ καὶ ὁ ἰατρὸς τὸν τεμνόμημον «δαμωθείται, 
καὶ σεἰ)ὰ παρέχει ἑαυτόν. 

ζἕ. Κόπς ὁ Ὁ Θρακῶν βασιλόῦς, πικρὸς ἱώ αν «ποσηκόων κολα- 
σής Τῶν ἆω Φίλων τὶς «ξὸς αὐτὸν πε, Μανία τᾶτό ὄδι καὶ οὐ βα- 
σλεία ὁ δὲ, Αλ ἡ ἐμὴ, ἔφη, αὗτη μανία τὴς Ἀρχομλῤης σώφρονας 
σοι. | | 

/ 

ἥ. Ἔπ δὲ χολάσεως ατα ῥαίτητος Φφόοος, αἴτίός ὕδην Ἀπονοίας ὁ 3. 
ὀλεθρον αὐτῷ «φθθλαὼν, ὁμόσε χωρὲί κωδιώοις. 

9. ᾿Αρχδαμος ὁ τς Λακεδαιμονίων ββασιλόος Ἰεασάμὴρος Ἡ 2 ἴδιον 
παῖδο, ἆραν « (σθοπετὠς μαχόμήνω τοῖς ᾿Αθηναίοις, εἶπεν, Ἡ τῇ δωάµά 
«εόδες, ἢ τὸ Φράσους ὤφελε. 

τ. δ.] Αραά ΡίοΡ. Φετπῃ. χ]νί. Ρ. 328. ἘάΙε. Οείπ. αά(οτρία ποία, Ῥ]μαγεδι ον ΕΡι ὕραα ἃ κίδία, Ἱκ 
Τηπσαγε]]. αηποϊαίωτ (απίαπιπιοᾷο Πλυωτάρχε. 

« ε.] Το]άεπι οοπίῖπαο {αὈ]οΙας: Ιπ(σείπ, παυ]]α αἀ]εξία ποία : αἴ ἵη Τεήποανο[[ίαπα, αἀάῑίο Ἐν ταυτῷ. 
.σ.] Τοιάεπι οοπίῖπαο Ρτίοτί {αῬ]εέταπ : πα]]ο ααξτοσῖ Ηρτίνε αἁά]ίο ποπαῖπε,. Ὑϊάείας {Αππεω Ῥια- 

{ατοπο τπυπεπάωπι; απαπἆο εί ργοχίπιιπα εβ Ρ]αίατοΏεϊ Ρ]απε οο]οσῖς. 
3. ζ.] Τοϊάεπι οοπίπιο ρτῖοτὶ {αρ]εέταπα: πι]]α αιέτοτῖς Ηρτίγε ππεπίῖοπε, ἵβππεη εἰάεπαι αμέτοτϊ νπάι- 

σαπάμπῃ. 
1. ή.] Αριά 8ίοὺ. δετπι. 11. Ρ. 359. Ἐὰ. Θεία. απποίαίο Απυρ]ίοϊτες Εν Ερύβοία ἄν πισα, Ἰπ Τπϊπςα- 

γε]ῖαπα π]] οπππΙπο απποϊαἴαπη, 
.3,]. Ὑἱάείατ εκ εοάετη εῃε Ἠθτο, Ἐκβαί εἴῖαπι ἵπ Ῥ]πΐ, ΑρορΗίΗ. Ρ.218, Ε. Οείεταπ, ΡτοχΙπιμη ε[ῖ 

απίεοεἀεπ(. 

ΙΝ. Τεααιε πιαη/αειιάϊπε ροῦΐα9 4ο Ῥεπεβοεπεία, 
αµαπι ἄπποτε, Ῥεπενο]επίες ποδῖς γεάἀεπάί {1πί. 

Υ. Οροπεεί Ιρίεατ ουπι ρτιάεηίία «ἰεπιεμίες 
ε[ε αἆ «οπιππαπεπα υαεἰ]αίεπι. 

γΙ. Αρτίρρίπι, ααπάο οἶπι Ἱπιρετίο εΓαῖ, 
Πιάεῦας 15, ᾳμος εοπάεπηπαδαξ, Ῥειίααάετε, ἱρῃς 
εχρεάίτε οοπἀεπιπατι. Ἀοηῦ επίῖπι, αἰεραί υξ 15 
Ππ]πηῖοις εέ Ἰαΐτο, {επεεπεῖαπα «οπέτα «08 {εΓοι [εὰά 
νε]ατῖ ἔωτοτ εί οωταῖοτ Ἱρίογυπ: αιεπιαάπιοάμπα 
εί πιεάϊεις Ἡοπιίπεπι {εςσαπάωπι οοπ{οἰαέυς, εἶαιιε 
Ρεπίααἀεί ιέ {ε [εοληάωπα ργαῦεας. 

ΥΠ. Οοίγς ΤἩηταευπι τεχ αοεἴρε (ιδάῑκος ρι- 
η]τε {οἰεῦας. Όπι Ισίεατ απιίεοταπι οιἶάαπι αἆ 
Ἱρίαπι ἀῑχιῖει, Εῑοε Γωγογ ε[, πο ΕΡΜΗ Τε[ροΠ- 
ἀῑε, 4: πριν δίε ΠΤοΥ [ῤάμέου {εβεγαμέες γεάΙά{Μ. 
ΥΠ. Ἱπενϊεθί]]ς εἴπιος ραηα:, ελµ[ῇα ο(ξ ἆθ- 

(ρεταιοπίς: αἱ επίπι απίπιο ργαοερίε μήν 
Ρετίοι]ῖς ονίαπι Ιε. 

ΙΧ. Ατολίάαπηις 1/Αοοάαπιοπίοτιπη ΓΕΧ, 4 
νάϊπεε β]ταπι (ααπι Π]παϊς ἔειπετε σοπίέτα Αιεπί- 
επ{ες ρασηαηίεπα, μέ υίγες δὲ [11 ακξεπάσ, αι 
Ῥαἰηηοπάα ἀπιαεἶα. 
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ιο Γάμος 29 Ἀπὸ μὺ Φιλίας Αρ κθάσεως βελτίων, ἑτέρως δὲ 

σφαλερ, 
ια. Πλότῳ μὸῥ ἃ χριρεο ὡς ὕλη τιὸς, σἔχ. οὖχι παντὸς ὁμοίως: 

(9. Αρίὼ ὦ λω τοῖς πᾶσι μᾶλλον οὐκαῖο Ἡ ἢ πλῶτον, ἀνοήτοις σφα- 

λερόν ὑπὸ 3ὸ χρημώτων αὔξεται χοκία καὶ ὅσῳω το ἂν ἄφρων ἦ, 

ποσούτῳ πλέον ὀξνεοίζα, τὸ λυοσῶδες αυτά Ὅ' ἡδονῶν ὀαπληρᾶν έχων. 

ΙΥ. Ἐν σοίᾳ μλύ τις διετέλεσεν Φὐδαίμων, ὡς ἥκιροι δὲ πλότῳ κο 

δρα, Τοσοῦτον ραρει πενίας ἆγαδων ὧσ' αἰαεῇ πλώτα νόμιμος 

ἀνὴρ Φύδεις δλλάξαπ᾿ ἂν σενίαν' ἄ γε μὴ τό ποτὲ ᾿Αθίωαίων ὁ 

πλβσιώτατος ἀμείνων ἱῷ ᾿ΑΔριρείδου κοὶ Σωκρβτος Θεμιροκλῆς ὁ Νεο- 

λέας ν σενίᾳ τ δεετῆς ὁ δὲ πλΏτος ὀκείνὰ στο κ αὐτὸς, ὀξίτηλός 

τε κοὴ ἀνώνυμο.. Φαύλῳ Ἂ ἅμα τῷ ουνάτῳ πώντα, ρυσης Τὸ 

δὲ χαλὸν αἰώνιον. 
ιδ. Αλλὰ ὃὶ Σωκρότης, ᾿Αρχελάου κο υπθνω αὐτὸν ὡς 

ποιήσοντος πλάσιον, ἀκέλόωσεν ἀπαγγέῖλαι ὠπώ, δόπ ᾿Αθἰιώῃσι τέοσορές 

Ληποϊαίυπι Ἐν Εριβο]α ἆσ πισέία, (Οείπετας αἀᾶτι, Τδεπή/α 

ια.] Αριά 8ίοῦ. Φετπι. χοῖῖ, Ρ. 614. Απποιαιμσι Ε Ερίβο]α ἂὲ Απιζια. ἴπ Ττίποαν. οσα Ἠϊο ἆσ- 

ϐ’.] Αριά δίοῦ. Ιῖά, ἀείποερς. ΤΠ (ε(ίπετίαπα Εά. απποϊαίωτ ἑδίάρηι : ἵπ Τεΐπσαν. εκβαί απ]άσπα 1ρίε 

Υ.] Αριά Ρίο. Βεσπῃ. χογ. Ρ. 621. αηποϊαίο Εν Ερί/. Ώε Απήμμα. ΧΝοπ εβ Ῥ]αίατοπεαπα, αποά ουπι 
λόδών {ἔοτπια, {απα ]αάϊοίαπι ἆςε ΤΠεπαϊβοε]ε ατσαἩ. Α: Ρας] Ἱπίετ]εόαῖς Ἰοοῖς εχ{ίαί Γαῦ ποπαῖπε 
Ἐν Αγγίαπί ῥοπήῇα βΒγογεβέίσα {εφπεῃς Ἰοσμβ, 4ππεπα Ἠῖο ΠΊΊΠεΓΟ νε εχΏῖρεπιαβ, Ρ]απο 1]]ο ΡΙΗ{ατεΠεις : 

Χ. Νιρία ρτορίεΓ απιϊεϊείαπι οοπέταέϊχα πιο- 
Ἠοτες {απί, αωἴρρε α ἁαρ]ϊοί (επιρεΓαππεηίο «οἩ- 
Παπέχα: : αἰῑζες νετο, ρεγῖοι]οία». 

ΧΙ. ὨὈϊνιαϊ υτεπάαπῃ εξ {απιαάαπα πιαίετία 
απαάαπα, ποπ αἆ ΟΠΊΠες τες Ππιϊ]ιεεγ. 

ΧΠ. τας οππίρις ορωπάα εβ ροξίας αµαπι 
ἀἰνιπα, αυ Ει]ες ρεγίοι]ο/βε (μπε. Ῥταγίτας 
Ώαππαυε ρεειηίῖ αυρείυτ. Έτ απο αιῖς {μ]τίος 
Εαετῖς, εο ρτος]ἰγίοι αᾱ ]αχυτίαπι οοπευπηεΙίαπιαιε 
Πε: ααἱρρε αἱ Ἠαδεί υπάε ταδίεπι νοἱαρίαζπι 
Πιαταπα εχρ]εαῖ. 

ΧΗΠ. Ιπ ραιρετίίε αἰφιῖ {εκ πΊαηετε Ρο- 

ΥοΙ.. Υ. 

Αριά Ττίπσαν. ρτῖοτ Ίοοιβ ο {10 ποπῖπο Ώου Ἐν τῆς 

Α.1. ή] Λριά Ρίοῦ. Θεσπι. Ἰχχχῆ. Ρ. 483. 
ρμέο, Τη Ττίπσαν., η] απηοϊαίατ. 

Α.4. 
Πάεταίαν. 

Λ.4. 
Ι ου», πι]]α (απιεπ αηποϊαίῖοπε αἀ ία, 

Β.τ. 

υ{ α Ἡὐτατίο ποπιῖπα ρετπιυίαία νϊάἀεαπίας. 
ἐπιτομῶς ὃ περὶ φιλίας, αο ἀεβπῖί ἵπ γετὈῖδ ἀλλάξαντ ἂν σείαν. 

Ὁ, ο. ιὃ.] Ψἱὰε ΝΜοίαπι αηἰεοεἀεπίσπα. ἴπ Τεΐπεαν. αηποϊαίας, Ἐκ Ἡ ᾽Αῤῥιανοῦ. 

εεπῖε: παϊπίπιε γείο ἴπ ἁῑνιαϊ εί πιαρί{εγαεῖδυ», 
Ταπταπι εχοε]]ξ ραιρετῖατίς Ῥοπιπα; Ιία αί πεπιό 
γϊγ Ῥοηπμς ραιρεΓιβίεπι οσα Ιηποπείες ἆῑν 1115 
Ρειπιαίατε γε]. ΤΝΗΙ {οτίε ἴ]]ε Αιλεπίεπβ πι ᾱἷ- 
αβππιας ΤΠεπιήτοσ]ες Νεοε]ῖς Π]ΐας, απαππααπα 
ν]τεαεῖς Ίπορςδ, Ατηάς εξ δοοταῖε πιε]ίοι {α1ε. 
Αιαιί ἁγίείαι Πας ππα ουπι Ιρίο γαπα; οί Ιησ]ο- 
τία. Ιπίετίεταπε. απ οµπι ΙΠΙΡΓΟΡΟ Ἠοπιῖπθ ΠἹο- 
τἱεηίε πΙΒΙ] ποπ ΙπέεΓίε. Αί Ποπείας αρίεγηα ε{ξ. 

ΧΙΥ. ΒῬοεΓαίε αῦ Ατο]με]αο Ἱηνίίαεας ατ αἱ 
ειπα ἀῑέατε νε]]εῖ, εἰ τεπιπεῖατῖ ]μπε, {ατίπας απα- 
{μοί «Πορηίσες οὐο]ο-νεηίτε Αι]ιεῃίς, εί α {οπίίδιδ 
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εἰσι λνρκαρ οο ἀλφίτων ὀδολΏ ὤνιοι, κ κρίεδοι ὕδωτος ὁ «ρέμαν εἰ 24 Α 
τοι μὶ ἱχφωὰ τὰ ὄντα ἐμοὶ δλ. ἐφὼ τότοις ἱχορὸς, κοὶ ὅτω κἀκεῖνα 
ἐμ. Ἡ ἐχ ὁρᾷν ὅτι σὔχ ὐφωνότερον θὐδὲν δὲ ὧν ὁ Ἡ]ῶλος τὸν τύ- 
Θοῦνον Οἰδίποδα, ἠπγεκρίνατο, Ἡ τὸν ὦπὶ Κολωνῷ ἁλήτίω οἱ τωχον : 
Εύτο, «χββων Πώλε ὁ ὀυναῖος νὴρ Φανέτω, ὡς μὴ πᾶν τὸ «ειτεὲν 
ἐν τὰ θαιμονίο «Φζόσωπο ὑπυκρίνα)α] Χφλώς» Θὔδὲ τὸν Ὀδυστέα 
μιμήσεται ὃς καὶ ὂν τοῖς ῥάκεαν Φὐδὶν μον δέπεεπεν ἢ ἐν τῇ ἐλᾷ Β 
χλαίνη τῇ ππορφυρᾶ. 

εέ. Ἡ παιδία κἂν μηδὲν ἕτερον ἀγαθὸν ἔχοι, τὸ γε συμφοιτῶν αὐ- 
τὼ νυχτος καὶ ἡμέρος, ἔξω κακίας, οἵς ἂν ᾗ ἐς αἰδώς' καὶ πολλὸὶ σφᾶς 
αὐτὸς καὶ ἄλλες. | 
κ ος μότο λαμπρὀν δι εὖ ποιόν, ὅτως ἀμείήεο' ἵνα μὴ 

μόνον ο κὶ ὄφλη πς δἰχίω, δλλὰ καὶ βλάθης κριοῦ μάς εὖ ο εισο- ο 
μδύων εἰς αὐτὴς ἑτέρων, ἀνακοπ] «φεὺς ὀὐερχεσίου. 

8. δ ὧν] Ὑϊάείατ ἀε]επάνπι, αἱ παίαπη οχ απίεοεάρηίε οὐδέ». 
4. ἁλότην] Ίνα οοττεχί γα]σαίηπη ὤλείτην. 
4. νε.] Πιο εἰ Ρτοχίπηις Ιοσι8 εχβαί ἵη ΑΡρρεπάῖοε Ώαπια(εεπὶ Ῥατα]]ε]. 88ος, ΝΠ9, Ἐ]οτεπῖ, ουπι Ὠαο ἵπ- 

(οπἱρίίοπο, Ἐκ τῆς περὶ φιλίας ἔπισολῆς. 
4. ἔξω κακίας---κ) ἄλλες.] Οοτταρία, {αο]ῖας ππ]γετίε ΙΠπίε]]1ςὶ «ο υετῖῖ, 4 παπα οοττὶρϱῖ Ροΐπετιπ{. 
2. εἲς αὐτὸς] Ἐοτίε Ἱερεπάπτη, εἰσαῦνις, 
2. πρὸς εὐεργεσία] Ὑϊάείατ αἀάεπάσπα ε[ῆε, τῶν εὔεργετησάντων. οί ος 

Άφυαπι Βμετε. Να Π πχοςε τες, Ἱπαι]εδας, παΒῖ  Ώαπῃ, ος αιἶάεπι οεγίε Ἠαδεί, αιοά ἰπίετάῖα πος- 
ποη {ΗΠείαπς: αί ερο Ι]]]6 {αββεῖο, εί {πο εεῖαπα 
ἴ]]α; παῖΒΙ. Ἄοππε νιάες Ῥο]απι ΠΙτίοπεπι πΙμ]]ο 
εοπεϊηΠΙοΓε νοςε ερἰΠε ρετίοπαπι (Εάἱρί (γταηπί 
αυλπι (Εάἱρί Οο]οπεί εχι]]ς εί πιεπάϊεΙ. Ες νίτ 
Ἱησεπιυς Ρο]ο ἀείετῖος επ]έ αέ ποῦ αμαπηγί5  Πι]- 
πηῖης ΠΡί ἱππροβίαιη ρεῄομαπῃ ἀεσοτε ἆρας: πεφια 
Ὁ]γΠεπι Ἱπητατί ροτεσῖς, αιῖ ]ασετῖς ραπηϊς Ἱπάι- 
15 ποΏ πηῖηις ἆεςοίςε ρταν]αῖς ρτα {ε {ετεῦαί, 
αὐσπι αδί εΓΗραπα εί ριΓριΓεαπῃ ]άπαπα σε[ταδαξ. 

ΣΥ. ὨὈμειρίπα, { παπι αἰῑιά Παδετεί Ῥο- 

τααυε Ρετρείυα εξ «οπιε»; 4ο Πέ ως α ν]εῖῖ ΠΡΙ 
«ανεαηί ας {ε Ἱρίος πμ] Παιά {εοις νετεευη- 
ἀεηίιτ αἴηιε α11ο. 

ΧΥΙ. Οείεταπι, ρτουεί ργαε]αγαπ ε[ Ῥεῃθ- 
βποετε, Ἱία τε[ετεπάα εβ ρταῖα: πεφμῖ ΠΟΠ πποάο 
Ἱπρτατί αηϊπαϊ οτίπιεν {α{εῖρίας, {εὰ εεῖαπι αιόϊτος 
εχ]αί οοπηπιιπί ἁλπιπ] απο  πιαεζαπέας φαί 
Ίππι ηυ]]α Ῥεπεβοία αεεϊρἰεπε αὖ ἱάεπι ααἱ Η8ἱ 
Ῥεηεβεσετιπέ, «ποτ ε{ρα 3]ἱ08 υαρεβοσηήμαι 
1ρίε ππὶημῖξ ας τερεϊπηῖξ, 

κά... 

ο θρδα ας αλλο πα. 



ΛΕΙ/ΑΝΑ. ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ. ος 

Α. Ὁ 19. 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΗΣΥΣΙΑΣ, 

: ον ο 

ΕΧ ΙΙΒΕΒΟ ΡΕ ΤΕΑΝΩΤΌΙΙΙΤΙΤΑΤΕ. 

ως, -ῖου”«υ« ο -- ποπ πο πο 

ΟΦΟΝ έοικε χρημα. τὸ τ ἠσυχέαςν «σεός τ' ἄλλα, κὶ εἰ ὀπιεήμαν 
κο Φρονήσως μελέτἡω λέφω δὲ οὐ τὼ κοπηλικἰὼ κ ἀγοροίαν, 

5 ὃλλὼ τὼ μεγάλίω, ἥτι «ξομοιοί }ε τὸν αὐτὼ ἀναλαδότα. Αἱ μν 
9 ὂν ταῖς πόλεσι κ) τοῖς τἴδ ἀνθρώπων ὄχλοις “γνόμόμαι μελέται μ- 

νο ζωσι τιὼ. λεγομδρίω διμύτητα, παναργίαν ἔσαν ὧσε τᾶς ὂν αὐπαῖς 
ἄκρης οἷον ὑπὸ µαγείρων τἴό ὃν ταῖς πόλεσι χρειῶν α]Φπεποικλμλύες 
πόσα ο ἐχὶ καὶ Ἀ]οιωνήμαπα δενὼ ἐργάζεῶαι. Ἡ ὃ ἐρημία σοφίας 
ἦσω γομνάσιον, ἠθοποιὸς οἰγαγὴ, καὶ πλαΐτ]ει κοὶ µετόυθιώει τἴ ἀνδοῶν 

ὁ τὰς ψυχάς. Οὐδὲν 29 αὐταῖς ἐμπόδιόν ὄδι τῆς αὐξήσεως, 6ὔδὲ «πθὺς 

πολλὰ καὶ μικρὸ νόμιμα «εοσήλαίέσαι χόμΊονται εὐνὺ, χαγαάπερ αἱ 
ταῖς πόλεσν ὀναπειλημμδαι ψνχα Σδλ ὂν αέρι κογαρ, καὶ τὰ 
πολλὰ ἔξω διαιτωµόραι αἩ ἀνθρώπων, ἀνιᾶσιν ὀρα) καὶ Περοφυᾶσν, Ἂρ- 

Α.2. ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ.] Αριά δίοΡ, Βετπι, Ἱνί. Ρ. 2740. απποίαίο, Ρήμαγεδ {πι ᾖδγο ἂἲξ ἐγαπφ]έαία. 
Τα Τεπσαν., Επαρ]ιοϊίες ε[ Πλωτάρχ». ἴπ Ατίοπιϊ Ψπο]είο Μ58. {αῦ Ἠου Εα]ο εχβαί Ἠῖο Ίοσμ αίαιε 
8ἆ ἀναλαβόντα: υπὰε εἀιάιι Μαϊίηαας αἆ σαἶοεπι οἀιαοπῖς αὉ Τρίο Εαξία: Πρε]ίοταπι Ῥ]ατατεμϊ Ώς Ὑἱ- 
Ποίο Ῥπάοτε εἰ Ώε Ἐοτίωπα, Μοίουια Α. 1777. 

Ἑ. 5. πόσα ὃ' ὀχὶ] Ὑἱϊάείατ αηίοοθἆεης αποάάατη οορυ]αίαπι εχοῖά1ῇο, πόσα μὲν ἠχί---. 
0.2. εὐδὺ] (είπετας γετίῖξ ας { Ἱερετεῖ ἀπὸ τοῦ εὐθέως, Υεὶ ἀπὸ τῆς εὐθύτητο.. Ῥοβπί εὐδὺ αεοῖρῖ Ρτο [βαΐΐηε, 

οὐπΙπµο, αὖ Γ{10. 
Ο. 4. δαιτὠώμεναι] Τα τεροπεπάνπι ἀωαχῖ Ρτο υυ]σα{ο διαντώµενοι. 

ΑΡΙΕΝΕΟ νῖάεεας εΠε 'ΤΓταπαιϊ]]1εαεῖς περο- 
ἅππι, ευπι αἆ αἶῖα, {μπι αἆ {οἰεηεῖαπι εἲ ρΓι- 

ἀεηιῖα: εχετεϊ(ατίοπεπα, ΠΟΠ «Ἀιροπατίαπι ας {ο- 
τεηίεπι ἀοο, [εὰ πιαρηατα ἴ]]απα αἩδε Ώεο Ππηϊ]επι 
τεάάϊε {αϊ ρατεῖεῖρεπι. Ἐχετεϊτα[ίοπες οπίπα 4ἩΣε 
ἵπ εἰν]ταίθις εί Ιπίετ Ποπαίπαπα ἔατρα6 ΒιΠΕ, ΡΓο- 
{ετυπί {αου]τλίεπι Π]]απι αας ἀῑοῖέατ ολ]]άΙ{25, πες 
τεῖρία αἰιιά αυὶά εβ .” αΏατῖα , ἵτα αξ αιί ἵπ 

Γρῃς εχοε]]απέ, νε]υέῖ 4 «οαιῖς {ατοῖε εί νατῖαίῖ, 
παιηἠξετία αααςνίς αὈίατάα οὗεαηπί, Ροἡεμάο, αγπι- 
παβαπι {ρίεπεία, Ῥεπε ἹπβΗτωῖε ππογες, {οΓπια: ας 
ἀῑτίσιε γίτογαπι αηΐπιο. ἸἈα]]απι επίπι εοΓάπῃ ἵῃ- 
ογεπιεπίο οδείξ ἱπιρεάίπιεπέαπι, πε(µε αἆ πιυ]εα 
Ί]]α εἲ παϊπιαία Ἱεραπα Ιπβίεα σβεπἀεηίες α τεξεῖ-- 
εαάϊπε ἀεβεδιαπέωτ, μέ απῖπια» οἰν]τατίδας ἱπο]μία: 
(οἆ Ιπ αὔτε ρυταν εἴ υί ρ]ωτίπιαπα εχίτα Ἡοππίπαπι 
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δόμνµαι τῷ διαωγεσίτῳ τε ὶ λειοπίτῳ ῥόύματι τῆς ἠσυχίας, ὂν ᾧ πά τε α 

Πα κο. αφικ. ο 

µαθήµατα τᾷ νᾶ Ἀειοδέροι,  χφλαρώτερον ὁρᾷν. Διὼ τῶτὸ τοι καὶ 
ον λε σος 

γεῶν το ἱερα, ὅσα κ τὸ 2 πάλα| δργαία νεόµισαι, τοῖς ἐρημοτάτοις χω- 
ράοις οἱ ώς µάλισα ὃ Μεσῶν τε, ὁ Πανὸς, ὃ Νυμφών ᾱ ̓Απολ- 

λώνος, οἱ ὅσοι Μεσικῆς ἡγεμόνες 3εοί Ἀ[θκρίναντες, ὡς οἵμαι, τὶς παι-- 

δείας κ αἴν ὂν ταῖς πόλεσι δεινῶν τε καὶ μιαρῶν πτινῶν. 

. Φειοδέσερα] δὶο ΟείΠ. νο]α]ῖ οτεᾷο Φεοειδένερα: Ώ8Π1 γε] ος, γε] ουπι ΤεῖπσαΥ. Φεωδέγερα {οτἱρεπάμπη, Α.3 
Α. 4. ἑρῷ»] Βεπίεπίϊα: αὈ{ο]αξῖο τεφα]τῖέ ὁρῶν ἐφί. 
Α. 4. οἱ σρῶτοι] Αάάεπάντη ἐνίδρυσα», νε] Επι]]ε, 
ΛΑ. 6. κατὰ ὁ τῶν] Ίπιπιο, ἀπὸ τῶν, αἱ αἲ (σείη. πιοπαῖξ, 
Α.. 6. μιαρὼν τυων.] Ὀσβάεταίας αλᾳαῖα. 

εοπ/αεζιάϊπεπα, ἀεσεπίες, Ιπ τεξταπι αΠαγσιηίέ 2ς 
Ρεηπας ρτο[ετηέ, ΗπιριάήΠπιο εξ Ἱεπίβῆπιο Τσαη-- 
ααἰ]Ηεαεῖς Βιπηῖηε Ἱγτίραςί, ἴπ ᾳιο πιεπεῖ ἀῑ[εί- 
Ρ]ίπα, ἀϊγ]πίοτες ριγιογείᾳιε «οπ{ρἰείαπέωτ. Ἠαης 
οὗ οαυῇαπι Ώλεογυπι 4ποφιε ἀε]αῦτα απθαυίευς 
εοη{εοταία ἶπ ]οοῖς ππαχίππε {οἰτατις ρεῖπαί οποῖ- 

πες οοπ{Ηέπετυπε, ῥγβείρις Μιβτυπη, Ραπῖς, 
Ἀγπιρματαπι, Αρο]]]ηίς, εί οπιπίαπι αἱ Μαβσας 
Ρτα{εξχί {απί Ώεοταπα : µεροῖε {εστεραηῖες ἁῑ[ε]- 
Ρ]ηας α ππο]ε[βίς εἰ πο(αηήής τεγωπῃ μΓβαπαΓαΠι ηθ- 
ροι1ΐ5. 

ν 

( 
κ 
δή 

. 
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κ Κ. 
ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ. 

ΧΣ. 

ΕΧ ΙΙΒΕΟ 6ΟΝΤΕΑ ΥΟΙΠΙΡΤΑΤΕΜ. 

α. ΤΙ τὸ σωµατα ανίηῦν ἡ ἡδονὴ, καὶ ἡμέρου ὀκμαλάτ]ουσα, 
ταῖς τουφαῖς ὧν ἡ σιωέχεια παραιρέται Ὑ΄ τόνου, ἀναλαλῶσα 

Ἡ τἱὼ ἰαὸ αὐτγ Ἡ ὧν ῥᾳσώνη. μλὸ νόσων, ῥᾳφώνη δὲ χοµάτων, «φθὸ- 

μελετώμόμον ο ὀν' μισύτητι γῆρας. 
-β'. Θηρίου ὰ δουλαφωγὸν ἡδοὴ, δλλ) θὐχ ὠγβιο" εἶε }ὸ ἰῶ 

Φανερῶς ἂν πολεμᾶσω, ταχέως ἑάλω. Νωῦ δὲ καὶ ταύτῃ µισητότερον, 
ὅτ κλέτει τὸ ἔχθραν ὑποδυομλη αῆμα, ὀὐνοίας ὧσε διχη Ἀποτρό- 
ποιον, ὶ ὧν βλάήει, κ ὧν Ψόύδεται. 

ο Υ. Τὸς μὴ ὦω διχαίας ἡδυνὰς, σόχ ἔτ ἂν ἡδυὰς ἄτε καλέσαιμᾶν 
τε ἴσμνμ, ὸλλὰ Ἱεραπέας. Ὅσαι ὃ «ρὰ ζωύς, πώσαι ὕορεις σειτ]ω] 

εἶσι, -ποεπληρωμόῥα,, βιαζόµόραι, ὢ παῖς ποικιλίας χολακόύεσαι, λαὶ- 

ανασα βλάήησαι. Ὁ δὲ ες τὸ ἡμέτεροι νόμος, ὁ ὁ τἶ ἀλόφων ζώων, 

Ά.2. ἘΚ. ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ.] Ουἵπαιε Ἠἱ ]οεῖ εχβαπί ἵπ Βἱοῦ. (είπ. Ῥετπ, 1, Ρ. 81. {αῦ Ἠ]αφ 
αιέτοσϊ{αιῖ ποία, Ῥ]μέαγοδι ἐν ᾖύτο εοπίγα πυοὐηβίαίεπα. Ὁ 

Ῥ.2. µισότητι] Ῥοτΐε, νεότητι, ααοά (σείπεγα» αἆ πιατσίπεπα ρο(αϊτ. Ῥατί[, Α. µεσότητι, 
Ῥ. 8. εὔνε---ϕῥανερὼς---] Ἱια ἀῑβιπχι, Ὑπ]σο εταπί οοππυα. 
0.4. πεπληρωμέναι] Ῥατίί, Α. πεπηρωµέναι. 
6.4. Ὁ δὲ εἰς----Ωδοναῖς.] Ὠεβάεταίας αἷά αἆ εοπιροβεῖοπίθ Ρετίεξοπεπι. 

α, ε ε  έδον «Ο{ΡοΓα τείο]νῖε, αιοβιάίε ε- ᾖ{ρεοῖεπι, Ἱπ]ππιείϊείαπι οε]αί. Ίίπαιε ἀἁιρ]ϊςῖέει 
πιο]]εῃς εα ἀε]]εῖϊς: ααταπαι αβιάμας ία. αγετ[απάα ε{, εί ααοά ποσεῖ, εί ααοά {α]]1ε. 

το] εξ Π]οτιπα νίσοτεπι, τε]αχατῖς ν]τίβις. Ἠίηῃς ΤΠ. Τωας Ιρίτατ νο]αρίαίε Ίαπι ποη γο]αρ- 
εορία ΠΙΟΙΡΟΓΗΠΙ, εορία Ἰαπσμοτυπ, εί οοοραία ({πίες νε] αρρε]]επιις, νε] ασποίζαπηις, {[εἆ οιιΓας εί 
{επεξχιῖε Ἰαγεηίέις. ουίεααία. ΌὉιαεμπιαμε νετο Ρταίει Ἠας αἰῖα 

ἩΠ. Βε[ῖα ε{ε ππαπείραΏς Ἡοπαίπεπι νο]αρία: {ωπί ρειμ]αηεία, {ρείνασαηεα, {[αευταία, νἱο]ει- 
3ΐ ηοη ἱπιππαηϊς: υίπαπα Ιπιπαπὶς εΠεε! Πο επίπ ᾖἴα, νατῖείαίο Ὀ]απάιεηίες, Ἠσε εἶαπι Ιαάμπέ, Τ,εκ 
ρετίε ρυσηαης; εἴίο «αρετετατ. μης αμίεπι Ιάεο Αμΐεπι εαἆεπι ΠΟ5 ποβίταφιε {επελί, αα: εί Ῥγιία. 
εἴίαπῃ ἵηγ μα εἰ πιρσίς, αιοά ἱπάμεης Ρεπεγο]επεία απἰπιαηεία, μέ, αυ πι τερ]ενετῖπιας ἀε[άεγίαπι, Πῖ- 



μή Εκ ο τα ρΡΧχουΥ 

τὸ ἀχέσιῶς τὰς οιδυμίας Φὐδονὸς ὄρεξιο, λλλὰ κόρος Ἔ κος, κ 
ο δὰ ἡδογοῖς, 

ὃδ. Μή τς «θθδόα. ἐπαωνᾶ; πτοῴτόν ὅοιν ἡδονή «πθθδίδωσ τὰ : 

Ῥρετῆ. Μή πο βασωικάς:; ποἰβτὀν ὅὸι τὸ ἠδιῶς βασανίζει τὰ τῆς 
σωροσιύη.  Μή πς Φιλαργυθλαν:. ἁπλήρωτόν ὄδιν ἑχάτερον. Τί τη- 
λικούτῳ γαίρομλυ ηρίῳ, ὃ κολαχεῦον ἡμᾶς ἀναλίσκει; 

έ. Τί ο οὐ πάντων ὀεώντων ἀκρωτόύεις, λλὰ καὶ σαυτὸν. αἰδούμθ]ρος 
Φόύγεις, νυκῖὶ κοὶ σκότω τοῖς ἀμαιρτόροις «ισεύων τἰὺ ὕοριν. Οὐδις Ἂ 

Ἡν καλῶν ἔργων σκότος ασ ράλλευ τὸ Φῶς αὐτοῖ μα ρτορὲν αἰοιιμωό- 
μᾖμος λλὼ ὅλον ἅμοι τὸν κόσμον ἥλιον ρέθαι «εὺς ἃ - χφτορθοῖ, 
Εάλοιτ᾽ ἄν. "Απασα ὃ Χοχία ὀρδῶς γομνὴ Φυλάτ]εται, σκέπζω. «σθθ- 
σαλλομ]ῤη τὸ πώθη. ᾿Αποχόψαντες οὃω αὐτὰς, 

ἡδονας" µεθύασιν εἰς ἀναιῷ ησίαν, λαγνεύεσιν εἰς αἰῶνα, χφθεύδουσν. εἰς 
γομνὼς βλέπωμΏρ. τὰς. 

σ 

έρα, σόχ οπισρέφονται πόλεων, οὐ νάώλομό φονέων, σόκ.. αἰδμύοντα/ 

νόμους. 

Β. 3. παραράλλει] Τιεσεπάωπῃ, σροθάλλει, αἱ (είπεΓας πποπα]{, 
Β.6. αὐτὰς] Τιεβεπάιπῃ, αὐτὰ, υί (είπετας πιοπυῖξ, 
6.1. εἰς αἶρνα] Ὑϊάείατ νΙΕΙ ααἷά {αὈεβε. Απ, εἰς ἀγῶνας. 

ΕΙ] αππρ]ίας ἀεβάετεπιας, {εά Εῑεία Πε τερ]εῖ ἀίπεπι οοπηπηίείοης. Ἀεπιο επίπι Ἡοπείεῖς αόχο- 
ειρίἀι(αίδις 1ῑς ααΐδις τεβ{Η τμ ης ηίρις ολ ἰρίηεπι οὐίεπάϊς, Ἱπσεπῃ, εαζιπ {εβεπι, 

τεβοτπἰἆλης: ἵπππιο ἆ εα αυ τεέϊο αρίε, τοξυα Ὦν. Νωπι ααὶς ροάϊ(οτος Ἰαιάαί } {α]ὶς ε{ὲ νο- 
πιυπάυπι {οἶεπῃ Πετὶ ορέε. Αέ ππιπιᾳιοάφιο γ]- Ἱαρίας: Ῥτγοάίέ νιτεμεις οβιεῖα,. Άαπι οαμῖς Εοτίο- 

τες ὃ (2]ἱ6 ε{ὲ νο]υρίς  {οταιεί {επιρεγαπείαε {ι- 
ἀῑοίος. Ἀαπι ααἲς αγατίτίαπῃ ἓ- ΙπατἰαδΙ]19 ε{ ιαέτα- 
ααε. Ομίά Πι]απιοάί οὐ]εξαπιιΓ Ροβο, αυ 
Ὀἱαπάιεπάο νου Ἅση 

Υ, Οιατ πο οπιηίρας γἱάεπερως Παχυγίαγίς ὃ 
Ίπαπιο ἔὰ {ε Ιρίαπι εεῖαπι τεγετίεις Εασί5, ποδϊί {ο- 
μπι ας (επεὺγῖς Ππε {εβίδις «οπέµπιε]απῃ εί μδἱ- 

Εσπι πάπα σοπ{ρίοί «Άγεηςδ, {εσιπιεπεῖ ἵπβαι 
ΡΓαείεπάϊε. αβεξλις. 
ημας [ρεέχεπηυς γο]αρίαίες: {απέ εὐτία αὰ {εαρο- 
τεπι, {οοτίαηέαχ Ροτροίιο, ἀοππιίμηί αἆ περοξία, 
εἰν]εαίες περ]{σιπε, ποηῦ οµ{απι δετυηέ ρατεμίαπαν 
ΏηΟΠ γετεπίι Ίεσες. . 

ΑΠεξίδις ετρο απιριίαςῖθ, 

με οωοκαροδν-τσιης------ 



αν, τμ κδενς αλλα 

παν -- Αμ ο 3 

ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥ. σςο 

ΚΑ. 
.. 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥ. 

ΧΧΙ. 
ἘχΧ ΙΙΒΕΟ ζΟΝΤΕΑ ΡΙΥΙΤΙΑ6, 

φ 

α. «λα μἡν 1 δυσαλίωτον ὄρεξις' «φθσλασβσα δὲ καὶ πλίτά 
χορηγία», ἀλοιλίνωτον. 

β’. Αλλ ἀπληία, καὶ ἁπισς ὕδιν ὂν αὐτοῖς µονία" ποώτῳ μὸ 

ὀψθουσπασμά χριῶς «ει τὶὼ κτῇση, ὡς εἰ κτήσαωτο, µηκέτ χοκβμλῤας' 
τοσαύτη δὲ ἀμελέα «θι τὸ ληφλέντι, ὡς μὴ λυόμημα. Δυσερωπῶσι 

Ν 

δὲ ο ἀπόντων, ὡᾠπρορῶντες ὧν ἔχεα' Φὔδὲν 19 «/ ο ο « Ν ἕτως ἀγαπῶση, ὡς δὲ 
ἐλπίζμσν. Οὐκ δω πότερον αὐτοὶ ἀμενόν ὅδιν ἔχειν ἢ «φθοσδοκῷν' 
ἔχοντες 3}, οὐ χρώντω «φελσδοκῶντες δὲ χάµνησ. Τί ον ἐπαυῦμην 
τοῴτον οἰγαδὺν, οὗ «γέρος ὕὶν Φὐδὲν, δλλὰ τὸ ληφ)εν ἑτέρων Ἀρχή. 

Υ. Οὐδέποτε λιμὸς ἐλύνησε μοιχεία Θὐδέποτε Ἀπορία χρημάτων, 
ἀσωταν. Βρωχέία Πς ὅδι σωφροσιύη τὸ σοενιτεύεν ὀλίγη τς εὐνομία, 
τὸ Ἀπορξὼς. 

Α.2. ἘΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥ] Ἐχβαι αρ. δίοῦ. Βετπι. χο. Ῥ. οἵο. Τήπ]ας Τ,αῖπε αριά Οείπετατα εκ- 
βαϊ ἆποῦι Ἰοείς α΄ εἰ Υ. ἴπ Τεποαν. Επιρ]ιοϊίες εβ Πλοντάρχ. Ἐοτίε γετιθ Ποσί Εα]ας {αῑς ασερὶ 
σλότη, 4Ἡεπλ ο βοραίτο πιεπιοταί Ῥποίῖαθ ΒιρμοίΠ. Ο0οἆ, οἰχί, 

4. ὡς δὲ ἐλπίζησω,] Ὠε]επάαπῃ δέ. 
2 

Β. 4. 
0.2. Υ.] Αριά Ρἱοῦ. Βετπῃ. χο. Ρ, 010. 

ϕ μμ, παέυτα γὶκ Πεπατῖ ροίεβ οωρίά- 
ἴᾳ5: αιοά { ἁῑνιπαταπι εἴίατι «ορία αεςεί- 

{εγῖέ, ρ]απε {πε Ιπ/τεηϊς, 
Η. δεὰ ἱπ[αΠαδί]ϊς εωρίἆο, εί Ιπογεάϊθ]]ῖ αμα- 

ἆαπι 15 Ἱπε[ε Ἱπίαπία: «ιἱρρε α αἱ ελπίο {αΓοτε α 
αεαιἰτεπάας ορες ταρίαπίατ, ἕαππφιαπη 1] ρατεῖς. 
ηὶ] απηρ]ίας ππο]ε[ήαε {εη[ατῖ:. περ]εδεα νετο ἔαπίο 
ἵπ ρατεί νεΓίαητωτ, ας { ηὶ] ΠΌῖ ρερετίΠεπε. Ἱπι- 
{απο αὐ{επείαπα αἴποίε οαρίῖ, ρτα[εηέῖα «οΠίειη- 
ημηί, ΝΗΙ επίπι ἵέα ἀιῑβαπε εξ {ρεταπε, Όματε 

ἀωδίζο, αέγαπι λετε 4η εχίρεέϊατε ἰρῇς πιασὶς 
εχρεάἰίαέ; Παιϊάεπι Ἠαδεηίες Πο υέωπίαΓ, εχ{ρς- 
ἑχαπίες αιίεπι Ἰαροταπε. Οιίά ἰδίίατ ε]ι[πιοάί 
Ῥοπιπα Ιαιάαπιις, ου] π]]α5 ε[ε Πηϊς, [εὰ ραῖ- 
έαπι ααοάαιε πονα Πί οωρίἀἰαεῖς ΙπΙωπη. 

ΤΠ. Έαπιες παπιαΙαπι ολα εκβ]είι αἁα]έεγ]ν 
πεαιε ρεομηΐα Ἱπορία, Ἰαχυτίεῖ. Βτενῖ αμαὰαπα 
επιρεταπίία εβ ραιρετία»: εί οοπιρεπάϊοία αια- 
ἆαπι Ἱεριπα οὐ{ειγαηξία, Ρεπυσία, 



«όο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

δ. ᾿Αρκείλαος τὼ πενίαν λυπρὼν μδὸ ἔλελρ -Ε), ὥασερ κὀὴ τὶὼ α 
Ἰβαχίω, αγαθἰὼ δὲ κουροτρόφον, ἐ9ίζασαν σιωᾶῖναι λιτότητ καὶ χΦθ- 
τερία, κοὶ Χ99όλΒ γομνάσον ὀρετῆς ἔμπρακτον. 

Α.τ. δ’.] Ἠωαπο Ίοσυπι μη, ἀείποερ» Ρτοχίπααπι, Ἱζεπα Ῥ]πίατο]ο αά]μάϊοο, 

ΤΥ. Ατοεβίαις ραυρετίαίεπι αἱεραί αἴρεταπι ααἰ- πέ Ύὐ ΑΠιείαείαί {αρα]ίας οί αὐβήπεηεία», εί 
ἀεπι εΠε µε Πεμασαπι, [εἆ Ῥοπαπα ρτο]ῖδ πηιίτίοε(α, ΟΠΙΠΙΠΟ εβῖσαχ ν]τεμεῖ εχετοἰεἶαπι. 

ΚΡ. α - 

Ες ΤοΥ οτἱἹ ΚΑΙ ΤΥΝΑΙΚΑ ΠΑΙΔΕΥΤΕΟΝ. 

ΧΧΙ. 

ΕΧ ΙΙΒΕΟ ΩΓΟΡ ΜΌΙΙΕΕΕΡ ΕΤΙΑΜ ΕΕΌΡΙΕΝΡΑΕ 8ΙΝΤ.. 

ο μρνν” 

α. ΜΔΘΙΑΝ, ὦς Φησν Ἡράκλειτος καὶ ἄλλως κεύπ]ευ έχω 

ὀν οἴῳ δὲ χαλεπώτερω. Καὶ Πλάτων δὲ Φησυ, ὃν οὕῳ τὰ 
ἤφη Φανερὸ γίγνεῶ, ὥασες καὶ Ὅμηρος---6ὔδὲ τροτέζη Ὑνώτω ο 
δλλήλων. | 

/ Φα πρ. ». / «/ / 2/ η ον ὁ 
6. Σοφοκλής ἐμέμφετο Αἰφύλῳ, οτπ µεθύων εγραφε' κο Ἀ ε 

τὰ δξοντα ποιέ, δλλ) σόχ. εἰδώς 2ε. 

Β.ο, ΕΚ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΙΔΕΥΤΕΟΝ.] Τία επ]ας (ταος αἁάτίατ ἵπ Τεϊποανε]παπα Ἐὰά. 
Β.ς. α.] Αριά Βἱοῦ. Οείπ. Βετπα. χνῖῖ, Ρ. 165. Ἐτίποαν. Βετπι. Χγ]. 
Ο. 1. ὥσπερ κ) Ὅμηρος----ᾱλλήλων] Αὐίαπί ἵπ Τσίποαν. Ίπ (είπ. ρτο ἀλλήλων ε ἄλλοδαπῃ' οτι αβετῖ{σο ποία 

οοτταρίεῖα.. Ίη Ῥατίί, Ν. ἴέεπα οοτταρίαε {απί ἆιας αἱ πια νοσεΒ 1η γνωτῶν ἀλλ Ἡ δω. Ύεταπα ]εέβίο- 
πεπ} τεροίαῖ εκ Ἡσπι. Οὰ. Φ. 20. (επιῖπας Ἠαῖς εβ Ίουας γπιρ. ΠΠ1, 1, Ἱπ]Πο: πες ἴαπιεηπ Ιάεπῃ. 

0.34. β.] Τοϊάεπι: απποϊαίασ ἵπ 6είι. Ε/ά[άεπι. Ἐκβαιί Ἱἴεπα ἵπ Θεπίεπεϊς Μαχίπιϊ εἰ Απιοπι ρ. 893. Εάῑτ. 
Ριοῦ. (είι. Ἰλεσ[ε]. 

1. Ὦ ὉΡΙΤΑΤΕΜ επι αἶῖας οεἶατε ἁῑβιεῖ]ε αά /πεπ/[απα εορ 11 [11 {151 ἐπυίσεπα. | 
εί, ως αἷε Ἠετας]ίεμς, ἔμπι νετο Ιηπ νίπο ΤΠ. Ῥορβοε]ες νο νετιεραι Α{οἩγίο, αιοά 

τωμ]έο πιαχίπιε. Τεβαεατ εἲ Ῥ]ατο, Απίπιϊ πιο- εὐτία5 [ογίρετος: ΊΝαπι εί Ῥεπε {οεδίέν Ιπααίεδαξ, 
τε5 ἵῃΏ ΥΠΟ ΑΡΡΑΤεΤε: ιέ ειίαπι ἩἨοιπετυς, Άίφμε πείείεη (απεῃ 1ά {αεῖς. 



ΛΕΝ΄ΑΝΑ΄ΤΟΥ.ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΥΝ. ΠΑΙΔΕΥΤΕΟΝ. 5όχ 
Αι Υ. Πνδαγόρας ἐρωτηλεὶς, πῶς ἂν οἰνόφλυξ τά µεθύεν παύσαιτο' 
Εἰ σιωυεχῶς, ἔφη, δεωροίη τὰ ππ᾿ αυτ Φοφοσόμμα. 

ο. Τῷ Διωόσῳ νάρθηκα, καὶ λήθίω συγκφΦιεροῦσι, ὡς μὴ δξον 
μνημονόύεω αἶδ ὂν οἴνω πλημμεληλέντων, Ῥλλὰ ναλεσίας παιδικῆς δεο- 

᾽μλῥων. Ὢ, σιωάδει καὶ τὸ, Μισῷ µνήµονα συµπύπω. Ὁ οἱ Εὖρι- 
ο πίδις Ὑ ἁτόπων τὼ λήθίω σοφἰιὼ εἰρηχε. 
5 ἐέ. Μὴ παιὸ µάλαιραν, ἡ παροιμία Φηόάν ἐφὼ Ὁ Φφαίίω, μὴ παιδὶ 

πλτον, μηδὲ ἀνδοὶ ἀπαιδώτῳ δωασείαν. 
σ. ᾿Αεχόᾶ, ἀναγνὰς τὸν Εροτοένις Ἑρμίὼ, τοῦτον ἐπίιύεγκε 

τὸν, χο 
ο] τοῦτο 

δι "Ὀρθέσι, κ) μᾶλλον ἐπωδωώνσι µέραµναι. 

ζ. Τροφώνιος καὶ ᾿Αγαμήδις ποήσωτες ὃν Δελφοῖς ναὸν, ἤτοιω 
«δα τὰ ᾿Απόλλωνος Ὑ μιῶόν' ὁ δὲ αὐτοῖς ἔφη δώσὼν τῇ ἑθδόμη ἡμέρα" 
κοὶ τούτη ἀπέλανο. Ἔπ δὲ Κλέόσις καὶ Βίτων, Κυδππης τῆς μητεὺς 

3 Χρειὼ ποωτ᾽ ἐδιδαζε' τί ὃ οὐ χθειώ κεν ἀνεύροι" 

Α.τ. Υ.] Ῥτοχίπιαπα ἀείπεερς απίεοεάεπ!ῖδ: γἰάείατ εἴ Ἱρίαπι Ῥ]ηίατεϊϊ εΠε. ΕΠ εἰ ἵπ Βεπί. Μακχϊπιϊ ος 
Απίοπ. Ρ. 303. 

Α.3. δ.] Πδίάεπι, ραυ]ο Παρτα εχίῖαί, {18 ποπιῖηε ααξιοτῖς εί Ποστ. (οη{ετεπάας εβ Ίοσυις ΌΥπηρ. 1, τ. 
Β.τ. έ.] Αραά Ρίοῦ. Βεττῃ. χΗ. ρ. 27ο. Ἐά. (είπ, εί ειπῃ. χο. Ῥ. σοᾳ. ἵπ Τσίησαν. ἄπε ποπηίπο Π0σὶ, Πέετε 

ἵπ Ῥεπίεπί. Απίοπ. Ρ. σιό. ΑΠπά βπιῖ]ε ἀῑέχατα εβ αριά Ρίοῦ. Βετῃ. ΧΙΙ. Ρ. 246. 
ς.] Αριά Βίοῦ. Ῥετπη. χοϊῖῖ, Ρ. οἵσ. ἴπ Ττίποαν. ἄπε ποπιῖπε Η0πί, 
Ὀρφοῦσι, καὶ μᾶλλον] Ἐοτίε, Ὀρδοῦσι καὶ ἐπωδύνησι----. 
ζ.] Αριά Ρίοῦ. Ρε]. οχῖχ. Ρ. 692. Επιρ]οϊτετ αἀἁ]ίο ποπηῖπε Ῥ]ηίατοηϊ: αἲ εκ Μ5. Ῥατί{,. απποίανΙ{ 
Οτοῦῖας Ἡβρταπι 1ε εγιάλεπαἰς πετίδης. ' Ἐρίσταπιπιαίἶ» Ταΐπαπα Ἱπῖετρτείαίίοπεπι αἀάϊάϊ Οτοἱ εχ 
Τι619 Ῥοείατ, ο: 494- 

Β. 2. 
μον 
6.3. 

ΠΠ. Ῥ οτας ἱπίεττοραίυδ, απαΠαπα Γαίίοπε ΥΠ. Ατεπγας, αααπι Ἐταιοβπεπίς Μτετουτίατι 
εὐτίοίας εὐτιομταίε Ιβετατείας, τείροπάϊς, Ρἱ Ρεί- 

το αἆ ελ αἩα: [αεῖε, αἰτεπάατ. 
ΙΥ. Βαος]ο {ετα]απι εἴ οὐ]νίοπεπι οοΠ/{6οΓαΠί, 

Πρηιβεαπίες, ΠΟΠ εοπιπιεπιοταπάα ϱὰ ο» ἵη Ρροία 
{επιετε αἀπηϊ[α Ππε, αιἱρρε ααῖοις ριεγῖ]ῖς «οπῃ- 
πποηῖτίο {αβμείαε. Ἠις εξ τ]]μά ἔασις, (241 ΠΕΓΙΟΥΕΗΙ 
εοπιβοίογώῃπ. Ἐτ Ἑιτίρίάες ἀῑκις, 40[μγάσγωπι γε- 
711 οδ[{υίοπεῦη [αβίεπίεπι ε([. 

Υ. ΧΝε ριετο ρ]αάϊμπα, ΙπομΙξ ρτογετδίαπα: α 
εσο ἀϊχετίπι, Με ριετο ἀῑγίείας, πεαιε Ποποϊηί {πι- 
Ρετίζο Ἱπρετίαπῃ. . 

Ἱεσίπει, Ἀωπο γετίαπῃ αοεϊπιίε, 

Ὁ[αβ οππέϊα ἀοοεί: απἷά ποπ Ἱπγεπετίς {ας : 

εί Π]μά, 

Ισποία Ιπγεπῖππί, επιεπάαπέ οορπῖία οσα». 

ΥΠ. Ττορβοπίµς εέ Αραπιεάες, ουπι Ὠε]ρῃῖ- 
οπα (επιρ]απι εοπτακΗεης, ππετςεάεπι αὐ Αρο- 
πε ρεῖεδαπε: «μαι ]]ε {6 ἀαίμταπι 1ρῇς αμ απ 
ΡτοπιιΠ{ετ {ερείπιο Ρρο/ὲ ἁῑςε, εοἀεπα πιογεμῖ {1η5, 
Ῥτατετεα Ο]εοὈῖ εἴ Βίίου, ααωπῃ ἱρίοταπι ππαίετ 

τοι, Υ. 456 



εδς ΠΠΠΛΟΥ ΤΑΡΧΟΥ 

αὐτὴν δὐξαμδης τῇ Ὥρα, δοιδα τοῖς παιὼν ὅρ ἂν ἔη χάλλισον, ὅτι Α 
ἑαυτὴς ὑποζόύξαντες τὼ μητέρα, εἰς τὸ ἱερὸν ἀνήγαγον, τὸν βίον δα- 
ο Ἡμ κ αλ αν κά -- χρῆμι χατέερεψαν. Ἐλς ἃς κοὶ τοιόδε τς ὀπΏραμμα, “οεποίηκεν 

Οἵδε Βίτων Κλέοδίς τ’ 97 σώμασιω οἰκέοισιν | 
Ζεύγλαν ζευζάμενοι, μητέρα ὰὸ ἀγέτην 

ρας ες ἱερό' λαοὶ δέ µιν εζίλωσαν | ών 
Εὐτεκνίας σαίδων. Ἡ δὲ χαρᾶσα, θε Β 

Εὔζατο, σαῖδε τυχν τῷ ὠρλσε εμόνος αάσης, | 

Οὗνεκ) ετίµησαν µητέροι τὰὼ σφετέρην. 
Αὐτῶ ὃ εὐνηθέντε, λίπον [βίον ἐν νεύτητε, 

Ὡς τόδ ἄθλσο εὺν κό) µακαρλσύτωτον. 

Α. 1. εὐξαμένης] Βὶο Τεϊπσαν. αἲ Οε{πετίαπα πια]ε δεξαµένης: Ἱἴβαπε ποῦ εταἰ Ύπατο ΠΡἱ Ἠυ]α8 οοττοδλ]οπί4 

Ἰαμάεπι γἰπάϊσατει Ὠανίβως αἆ Οἷς, Τωίο, ἵ, 47. ὰὲ νετο πιοπεί εβε]ἰηρίις ά Ἡετοάοι. ἴ, οι. | 

ΟΥάϊρρε Τωποπεπι τοραῇοί υξ ορείπιαπα τεπα ΠΗῖ Ἐε]οεπι ρορυ]1 παϊῶπι Ρρ]είαίε ρατεηίεπα 
ἁοπατεῖ, εο αιοά Ίαραπι ἱρμπεί [αρ ηΠεπέ πια- Οοποε]ερταπί: ραιάεπς ἴππα τοραί Π]α Ώεαπη, 
ἵτεπ]απε αἆ Γἴεπιρί]απι ρετάμχίΠεπτ, υἰζαπι {αεῖπι Όι πας {οσ9 εβεί {οτίιπα(Μηπια παῖ 

Ῥτο πιαϊτὶ εχΗΏΙβ]{ο τεάᾶετεί οῬ{ίεα ιο. - 
Α4 ΠΠ νιίαπι Παπετε υΙτεπίῖους απηῖ: 
ον 1ρίατ {εκ {ος ἀαίατ ἴ]α πιαρῖς. 

Ππῖνετιπτ. Ώε ααἴδις Ἆος Ἐρίρταπιπια ας Γεεῖς: 
Αά {ᾶρτα Τ]αποπῖς πιαίτεπι Ο]εοδίίαιε Βϊίοπαπε 

Όι (ταπετεπῖ, οο]]απι {αρροίαετε Ίαρο, 
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αν ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΔΗΣ. 

ΚΧΠΙ. 

ἘΧ Ι1ΙΒΕΟ ΡΕ ΟΛΓΥΜΝΙΑ. 

α. 1 νεώνητοι δοῦλοι δόχ εἰ δειπδωίµων Ἡ ΦΦυνερὸς ιωανοντ 

: ὁ δεσσύτης, λλ’ εἰ ὀργίλος. 
ο 8 β. Τὸ Φθόνον ἔνιο τῷ χοπνᾷ ἐἰκάζμα' πολὺς 3ὸ ὂν τοῖν ὸρχο- 
ον υμλίοις ὢν, ὅπιν ὀκλαμφ)ῶσν, ἀφωνίζετω. "Ἠκισα 9ομῷ τοῖς πεσαυ- 
. ε Ἱτέροις «ΦΦονοῦσν. | | 

Ύν Ἱππίας λέγει δύο ) Φδύως τὸν μῇῥ δίχαιω, ὅτάν το τοῖς 
κοκοῖς Φθονῇ πμωμβῥοις τὸν δὲ ὦθικον, ὅταν τοῖς ἀγαδοῖ. Καὶ ῥπλῷ 

ὃν ἄλλων οἱ ΦΦονεροὶ χοχομῦτω οὐ 9 µόνον τοῖς οἰχείοις χοχοῖς ἀχ- 

ο 9ούται, ὥασερ ἐκξίνοι, λλλὰ καὶ τοῖς Ἀλλοτράοις ἀγαθοίς. 

ὃ. Ἱππίας Φπῶν, ὅτι δευόν ὕδιυ ἡ α]αολία, ὅτως ὀνομάζων ὅτι 

θὔδὲ πµωρίω ἡς κατ αὐτίν γέγραήΊαι ὂν τοῖς νόµοις, ὥασερ Ὅ' κλεβῶν' 
κα τοι ἄρισυν ὃν ἁ]ῆμα, Ἱ Φιλίαν κλέή]εσν ὧσε ἡ ὕοριο χακδεγος ἔσα, 
Φιχφιοτέροι ζδι ὁ αἱαθολῆς, α]ὶ τὸ μὴ ἀφανὴς )). 

Α.3. ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΛΗΣ.] Ίπ 5ἱοῦ. Βείπι, ΧΧ. Ῥ. 174. Ρταοεδεπίο Ίοσο οσπι Ππιρ]οί Ιπ[οτῖιριοπο 
Ῥ]ωατεβί, {απιῖο εκ το περὶ ἀοργησίας Ῥ. 458. Ἑ. {εααίέας Ἠϊο Οἱ νεώνητοι κ.τ.λ. πἀαῑ[ο ἵπ (εία. Εἰι/- 

-4επι ἵπ ᾖύτο ἄε (α]ωπωία. Ὑα]άε οοπ/{εη{ῖί Ίοσαβ εκ εοάεπι περὶ ἀοργησίως Ἠῦτο Ρ. 462, Α. 
Β.τ. β’.] Αριά 8ιοῦ. 8εγπ. κκκνἰ, Ῥ. 224. απποϊαίο, Ρ]ωαγοδί ἵπ ᾖόγο ἂρ (αωπμία. ἸΙάεπι ἔετε ο υ{αε 

βἆ ἀφανζιται, ἵπ ΟΡΡ. Μοτα]. Ρ. 781, Ο. 
Ῥ. 0. ἐκλαμφ»ῶση] Ἱιεσεπάαπι, ἐκλάμψωσιν, πί οσο ππεπποταίο ΟΡΡ. Ν]οτα]. 
Ῥ. 4. Υ.] Τοϊάεπι ἀειποερ», αἀἀῑίο ἵπ (ε[πετίαπα ιείέπα. 
0.0. δ.] Αριά διοῦ. θετπῃ. χ]. Ρ. 238. 

ο  ΑΝΥΙ τεςςης επηξὶ ποπ απατιηέ απ (πρεγ- αυαπ οεέεΓί {αΠέ σαἱαπιτοβ; ΠΟΠ επἰπι {οἶαπῃ Ρίο- 
{Ποίας αιί ηνῖάις Πε Πετας, {εὰ 4η ἵχα- Ρπίς πια] σγαναπέατ, {εὰ εί αἱιεπὶς αµοαιε Όο- ’ 

ουπάυς. ηί5, 
Π. Ιηγἱάίαπι ποπ ]]ί {απο «οπιραίαηξ. Όσα ΤΝ. ΗΠιρρίας Ιπαυῖξ, ρτανΗΠπιαπα ε[ε Γεπι ς- 

επίπι αὗ ἰπίιο αὈιπάςε, πιοκ Π]μιβτατϊς Πας, ααἱ-  Ἱαπιπίαπι, (διαξολίαν απ ποπιίπαηφ) αμία πεφιε 
ὃς ἰηνίάείωτ, εγαπείοίε. Ῥτοϊπὰε [επίθις ππϊηῖπις  Ῥοεηα αἀνετ[ας ελπα [αηοῖία ε[ Ἱερῖοις αἱ αἀνετίας 
Ιηγίάείατ. {αγοδ; Ἱϊοεί σαἱαπιπῖα ορείπιαπα Ποίγαταπη Ροβεί- 

111. Ηἱρρίας ἀαρ]ίσεπι, αἴε, εΠε Ἱηγ]άίαπι: Ἱα-  Ποπιπο, απαϊοϊεαωω, {ατεπέασ: ἴεαιε «ΟΠΙΙΠΙΘ- 
{απι ααἰάεπα, ουπω α αἱ Ἰηγ]άες Ἱπιρτοῦί Ἠοποία- Ἰίαπι, αιαπινί5 πια]εῖσα Πέ, ]αίογεπα ε[[ε οἈ]απι- 
πδ: ἱπ]αβαπα, οµπα Ὀομίς. Ἐκ ἱπγ]άϊ ἀμρ]ο πιαρὶ Πῖα, Ρτορίετεα αμοά πο {π οςει]{ο, ]αέεαῦ. 
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ξόη ΠλογταΡχογΥ' 

| ο... 
ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. 

ΚΧΙΥ. 

ΕΧ ΙΙΡΕΟ ΟΟΝΤΕΑ ΥΙΚΕ5 ΟΟΕΡΟΒΙΡ. 

Ι δωί σοι τοιᾶτον αγαθον αρ μᾶλλον, ὡς ἕνεχα. τώτ µη- 

τουιὰν μν τ τ οἰνθρωπων, μητέρα δὲ Ὁ αλόγων ζώων γεῤυϊῶ-αι 
τὺ Φύσν, μεγέθους καὶ ὀξύτητος καὶ ὀξνωπίας χάριν; Ἡ δὲ ανθρώπων 
ἴφιον ἰαὺς ὁ ψυκᾶν ὔοι λογισμὸ», ᾧ καὶ ἐλέφανᾶα, ὑπὸ θυυμὸν ήλε 
ποδάγραι, οἱ ἵ Ιππες ἐχαλίνωσε, αἱ βόας Ἀρότροις ἀπέζωξε, αἱ τὰ 

ὀναέρμοι κοπέαπασε κολάµοις, κοὶ τὰ βύΦια δεδυκότα θκτόοις ανήραγε' 

τ’ ζὰν ἰαύ. Ἡ οἳ ἐπ μείζων, ὅτων γϊς «ξιόδους, κ) ἐρουᾶ µεγέδη, 
ο γής χύχλες Φδιώκησα, μὴ χόµη. Τατ ώ Ἡροαχλέες ἄξια. 
Τίς 3ὸ οὐχ. ἂν βάλοίτο μᾶλλον ᾿Οδυσεὺς 0) ἡ Κύκλωψ. 

Α.2. ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ.] Αριά Ρίοῦ. εε, Π1, Ρ. 359. αἀάϊίο Ίπ Θεία. Εῑα]ο, 
Ῥ]μίατεδί ον το οοπίγα στου οοηρογίο, πηάο τῶσνπι τεάδιάίπια», Ἐαῦπίοια» Β. 6. ΠΠ. Ρ. 379, ΕΠῑα- 
Ίσα ΗὈτὶ εἀ1ά1ί σσερὶ κράτης τοῦ σώματος, Πείεῖο ᾳυμα ααόϊοτταϊς, 

ᾱ οημώ Οί ρτα α]ὴς ἑαηία Εε]ιεῖίας οὗ- «ἀε]ίοῖέ αταπάϊηίδις, εέ ἵπ ρτοβιπάο {αῦπιειία τείῖ- 
Ερίες αἲ εἶας ρτατία Ποπιπίους παίτα εχϐή- δια εκιτααῖτ,. Ἠας εί νὶ. ΒΡεὰ πι]ίο εείαπι 

τετῖε πογετσα, Ὀτωείς γετο πηαίετ, αιοά αἆ πηαρηϊ- ΄ πα]ος, 4αμπη απηθίαις {εγ, οσξῇῖ πιαρπ](μάϊπες, 
ταάΐπεπη, οε]ετίαίοπι, εἴ αεῖεπι γ]ις αἰείπεεὺ Ατ εί {Πε]αταπι εἴχοι]ος ρεΓίε(ιεπάο πος ελλ ταΓ. 
Ποπιίπιπα ρτορτία νἱς ἵω απίπιϊ ταῖοπε εοπβΗς Ἠα εταπί ἨΗετει]ε ἀίρηα. Οι επίπα ΠΟΠ ον Ὀγ. 
οὐα εἴ εἰερ]αηίες ἴπ /γ]νίς αγεῃείο ρεάίεαταπι ϱα- {65 -- (ῴε]ορς, ε[ε πια]ῖε, 
Ρίΐς, {τεπαῖ εαο5, {αρ]αραί Ῥουες αταίτῖθ; Υο]μοτῖα 
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ο ῤμάνρ«ΆμΝν ΚΕ. 
Ἐκ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ. 

Εαν ωοςς ολ. 
| τς ΕΣ ΠΗΙΒΕΟ ΡΕ ΑΜΟΚΑ. 

νο ο -- 

« [ 

-- 

αι. ΩΝ Μειάνδυα Φιαμάτων ὁμπλῶς ἁπάντων ἓν σωυεκτικόν ὕδιν 
το ὁ ἔρως, οἷον «νόῦμα κονὸν Ἅ]απεφυκώς. Ὃν ὅωυ µάλιρα 

᾿Φιασωτίω τὸ 38 καὶ ὀργιασίιὼ τὸν ἄνδοα συμπεριλαμθανομΏρ εἰς τὼ 
“ἔήτησιν' ἐπεὶ κοὶ λελάληκεν αι τῇ πώθης Φιλοσοφώτερο. Άξιον 19 

” 

Φαύματος Φῆσαι τὸ αι τὰς ἐρῶνα,, ὥασερ ἔνεπν ἅμα λαλᾶ' εἶτα 
π. Ἀπορἒ κ ζητὲ «πθὺς ἑαυτὸν, 

ον ψ | Τόνι δεδεύλωτα! ποτε; 
Ὄψει; Φλύαρος' της 9ὸ αυτης πάντες ὢν 

σ . | Ἠρων' κρῄαν 9ὸ τὸ βλέπευ ἴσην ἔχει. 
| Αλ ἠδονή τις τὴς ερῶντας ἐπάγεται 

Σιωδσίαρ; πῶς οὖν ἕτερος ταύτζω ἔχων 
Οὐδὲν σέπονθεν, ἀλλ) ὠπηλθε καταγελῶν, 
Ἕτερος Ἄπόλωλε ; καιρός ἐδιω ἡ νόσος 

...ς Ν ᾽ ε. ὰν ΄ Ψυχης' “ὁ σληγὲς ὅι; εἴσω δ ττεώσκεται. 

Α.2. Ἐκ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ.] Ἠυπο Είπα {α{οερῖ οκ Τ,αίϊπο (είπετίαπεε Ἑάϊιοπϊρ αἆ α. αἵ ὃ. εἴε. Ναπι 
ἀποδις τε]α 19 Ἰοοῖς β εί γ αἶϊας εβὶ τα]μφ. Όπεάο ἨοῬ ααίπαμο ἶοοος εΠε Ρεβίος εχ εοάεπι 1Ότο 
πρὸς τεὶς ἐρωντας, Ωπὶ πιεπποταξας 1η Οᾳἱ4]ορο Ἱιαπηρτῖα Μ9. Ὑεπεῖ. 

Α.0. α.) Αριά Ρίοῦ. Θετηι. ΙΧ]. Ρ. 3032. απποϊαίατη ἵη πιατσίπε Ρ]ωήατοδί ἄε «4πιογό. 
Α. 6. Ὃν οὖν----συμπεριλαμβθάνομεν] Εοτίε, Οὐκοῖν---συμπαραλαμθανοιμε. 1π Ῥατί[. Α. ἀεε[ µάλισα. 
Ῥ. 3. Φαύματοι---λαλε] Βοτίε, Φαύματος, Φησὶ, τὸ περὶ τοῦ ἔρωτος, ὅνεν γένεσιν ἄρα λαμβάνει: ἴζθηιο νετίῖ. 
Ῥ. 5. Τών δὲ διδούλωται] Ἠϊο εἰ ρτοχίπιις νετίας, νη]ρο πια] ἀἰβαπότί, εκ Βεπί]εϊϊ {εηίεπίῖα Ἐπιεπά. ἵῃ Με- 

το παπάτ. ρ. 83. α ποδί οχηιθεηίως, Τιαὔηπαπα Ἱπιετρτείαίίοπεπι (τοι αἀάιάϊ εκ Ὠἱέὶ. Ῥοείατ. Ρ. 258. 
ο. 6. δ’ εἴσω δὲ] Οτοῖίας οοπ]]οῖξ, ὡς ἔδει: Βεπί]είμς, δ᾽ εἴσθολη, ᾳαοὰ παῖπαβ εἴἶαπα Ρ]ασεί. Εοτίο Ἱεσεπάαπῃ, 

δ᾽ εἰς ὃ δε. Οοπέεταίατ Νοίυ]α ποβτα αἆ ΟΡΡ. Μοτα]. Ῥ. 763, Β. 

1. Ν{ΣΝΑΝΡΕΙ {αιίαγαπι εκ «οιο οπιπίαπι ουσ {ρίε, 
Ἡπα ε[ νί αια οοητἰπεαπέωτ, ΑΠΙΟΓ, {απι- Νασα ! να]ές αιοποᾷο 

οἵ απ εοιηπηυηίς ααἰάαπι {ρίτίτας ρεί ϱ35 Ρείπιε- Ὀπεπια παπι Γαὐΐρεγεί  ΟΠΠΠΕΡ µΠαΠ., 14 { {οτεῖ, 
4;5. Ομίάπί ἰσίεις νίταπα, αξ Ἠα]ως Ὠεἱ ομ]έογεπι Απιατοηί, απαπάο ἀ{ρεέϊας ]αά[οίαπα αἴῖ 1άοπι. 
κει Γποετάοῖεπι, ποβτα ἀ[ραιαείοπίφ [οοίωτα απι- ο «Αἲ τοτε απαπίοπι ]εσουτα οοπ{αουιά]π]ς 

ΤΈταπετε ρυϊαπίυτ ὃ Αἰαιί εαἆεπῃ επι 
ΑΊτετ π]] (γα ραίἵέας, ααἲπ νιάες αδῖῖέ : 
Α τετ ἀῑ[ρετϊτ, Ἰοτρας απ]ταϊ οοσαΏο εβ : 
Ἠτεο 4 4 πετ], αἱ οροτίεῖ, {εγῖζ, ἱ9 γυ]πας (τα]]ε. 

ππαπη5, ΡΙα:{εγίπι μα αἆ φαπιάαπι ρΠ(]ο[ορβία: 
ΤΩΙΙΟΠΕΠΙ 4ε που αβοξει Ίοουτα Πε. Όβεγα βγε- 
«ευ ε/ῇ, πα], πΙγαγ{ «{ηπογίς Περού 1 ΐρ {01- 

το 4η ογίπ εαβίαί: ἀεϊπάε ἁμδίταε ει αιατῖς {6- 



5όό πλοσταρκοτ. 
Τοαῦτα να ζοὶ σιεψώμµεω καὶ }ὸ ἔχει ἢἡ κρθσικὸν καὶ κοηπχὸν αἴπον' Α 
μήτε τὰὺ σωωβόίαν αἰήαν 5) «πι γανόν ζὸτ χα) ὴὸ αὐταί τνες ἴσως, 
ἡ δὲ Ἰαὺς καὶ ῥίζωσι τὰ πάθους ὃν ἑτέροι. Ἡ ο Ἀπόδειξις ἐλαφρὸ 

ρα) καὶ ἐσ αληθής. Οὐ 3ὸ ἔχει κρίσν τὸ βλέπε, ὥασερ 6ὐδὲ τὸ 
εῶαι. Καὶ 3ὸ ὄψες όψεως, αἳ ἰκοῆς αἰκοὴ, Φύσι τε μᾶλλον. μή, 
οι] τέχνη συγεγόµναραι (σθὸς 1. τῷ κολΏ [ο γνώση ὃν μῤ ἁρμονίαις 
ὁ μέλεσν αἱ αἴό μεσικῶν ὂν ὃ μορφαῖς αἱ ἰδέοις ο «ἵν ζώων Φρένες' 
ὥασερ εἶπεν ποτε Νικόμαλον λέγεσν «θὸς ἄνθρωπον ἰδιώτήυ, Φήσωντα 

μὴ χαλίὼ ἀπ Φανίδαι πμὺ Ζάώξιδο Ἑλένίω, Λάεε, γλ) ἔφη, τοὺς 
ἐμὲς ὀφλαλμὰς. ὦ Φεός σοι Φανήσεται. Πολὺ δὲ κο ωφεψὰ ει τὸ 
ὀσφροντὸ, καὶ νὴ Δία ὀψνοποιοὶ σσζθὶ τὸ Ὑδυὸ, 2/ότειθῇ αἱ σ 

λ]οιφέρουσαν δρ κρίσν ἔχησ. Πάλι δὲ τὸ σιωασίᾳ τὸν έρωτα μὴ 
κροτὲιθαι 9. τὸ τῇ αὐτῃ συγ[ενόμΏρον ἄλλον ἁπλονν κοὶ κοία- 

Φρονῆσαι, τοῴίτον ὅθη, οἷον εἰ λέγοι Ἶς, μηδὲ χυμὶρ ἡδοῇ δεδυλὠθαι 
Φιλόξενον τὸν ὀνγοφαγον, ὅτ τό αὐθ ᾽᾿Ανπῶ-ένης Ὑδυσάμόρον, 6ὐδὲν 
ἐπαλε τοιᾶτον' μηδὲ ὑπὸ οὔε µεφύειν ᾽Αλκβιάδίω, ὅτι Σωχράτης. σί- 
νων τὸν ἔσον οἴνον ένηφεν. 

. καὶ ὸ ἔχει] Τ,ουας πια], ξοτίο ἵτα Ππρρ]επᾶυς: 
καύπερ ἔχει τὸ κρεφικό». 
Ρτοβποι. 

.. ἔχει κρίσω] Αἀάάεπάνπη ἴσην, πἳ πιοπαῖϊξ (ε{πετΙβ. 

᾽Αλλὰ παῦτι μὈὸ ἐάσωμὸρ' τὸ ο όνος, ὂν 

Μήτε οὖν τὸν γένεσι» τοῦ ἔρωτος μόνη τη ὄψει ὦὠποδῶμεν, 
γτ]ρο εβ, τινὰ----αϊτίαν, αποά πηπίαγ] 1Π τὶ---αἴτιον, εκ Ρατί{ Α. Ψοτιονὰο εκ- 

. ζώων φρένες] Τμεσεπάπτη, ζωγράφω», μὲ πιοπαϊε (είπεταβ. 
Δ.4 
Β.1 
Ῥ.2. 29 ἔφ] Αάαῑάίπιας οκ Ρατί{ Α. 
Β. 4. Πολὺ δὲ] δις Ρατ, Α. Ὑν]ρο, σολλοὶ δὲ. 
ο1 . ἄλλον ἁπαλλαγῆναι] Ῥοτίς, ἄὤλλον ὢὲ δυλᾶδαι, ἄλλον δὲ ἀπαλλαγῆναι.---. ααοᾶ νετιεπᾶο τοδδ]δϊε Θοβνοτνς, 

Πας, ασε, ο]α/ποάΙ πε οοπΠάετετηις. Απιοτῖς 
οτέᾳς πες {91 ν]{αί εήριεπάμς νίάεεας, αμα απι 
Παδεί οει]ογαπι {επίας ποπηϊη] αἆ πιονεπάαπα 
ΡεγουΠεπάιππφωε εἰΒσαοῖία. Ίδεφις εἰἶαπι ρτοῦᾶ- 
Ό]ε εί, εἶας «2/ατη εΠε οοἵταπι. Απηζο ἀ]]α {απ 
βοτία[[ο Απιοτῖς αααἆαπι Ἱπηία: αξ αἲ ταάῖςες ασαῖ 
εἰ «οπΠτππείατ, Ἰά γετο αι εοπεϊπεῖας ςαυῇ1. 
Οετεταπι ἀεπιοπίίταίίο Ἰεποπάτί ]ενῖς εἰ {α]ία εβ. 
Ίεαιε επίπι νίας αρυά οἵωπες Ἱοπῖπες αηια]ε 
βαδει Παάϊεῖαπα, αξ πεφαε σωάως. Ναια ν ας νῖπα, 
2υάΐτις αμάϊτα, γε] παίατα ρετξεξος ε{ε, γε] εχεΓ- 
εἰτατῖο ατίε, αἆ ἁπεοειπεπάωτα ππε]οτα, Ἠίπς εἲ 
αυοά Νίοοπιαεῃις αἆ ταάεπι αωεπιάαπι, αι Πδί 
Ζειχὶάϊ Ἠε]επαπα ποῦ ρ]ςμταπα νἱάειί ἀϊκετας, 

φοΙάεΡΙΗΥ. 

{ιάϊπεπι πο πιη]έαπῃ {αρεγαπί. 

ἵτα τείροπάϊ!ε, δµσπε, Ἰπφμ]ξ, πέος θεµ]οεν εἰ ρα Εἰδί 
Οµίη ες υηριεπίαπϊ ἵπ Ἰμάϊείο οὖο- 

τασα, «οσα αἱ 1π {αροταπῃ, Ρτορίε {απ εί οοπί:θ- 
Ίαπι αἰέετα Με- 

παπάτῖ ταῖο, αμα ε[βεετε να]ς Απιοζειη Πποῦ «ρη- 
εἰποτί σοΐέα, αποπίρπι εκ ἆμοδι ευπα εαάσπα ζοη- 
Ρτε(ῃ5 πω]ῖετε, αἶεος Ἱσγείαιατ, αἶεετ Πδει εί οοπ- 
{επηηοης αῦεαε: Ἠος ἰσίεατ Ρετίπἀε ε[εας ΠΠ ἀῑσας 
Ῥμή]οκειωπι Βε]αοπεπα νο]ηρεαίε ΑΡοΓΙΠΙ Πο Τα -- 
Πε εαρίαπᾳ, αιοά Απεημειες Π[άεπι βι/αἵς Πο 
βπιίΠτος αβεόχας βαστῖε: αωξ Αἱεϊρίαάεπι ποῃ εὈσῖ- 
πι Εαίῇε γῖπο, ααία βοσταίες Εδητιπήάεαι ΐδευ 
{ουτῖας πιαπ{οεῖε,  8ὲά Ίαρο πια Ελεῖ: , ει {[ε- 
αιεπίῖα Ρρετρεµάαπιας ἵπ αυίδιις 451 (παπι Τρία 1εη- 
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τα. οἷς ἤδη τὺ αὐτὰ δύζαν Ὑποφαίεται, σιοπῶμημ. Καιρός ὅδιω ἡ νόσος 
ψυχῖς Εὺ ὁ ὀθώς Δᾶ 3 ἅμα τὸ πάφχοντος εἰς παυτὸ χο τὸ ποι- 
οεῦτος ἀπάντησιω λυέῶς, «οξὸς ἀλληλά πως ἐχόντων ὡς ἄχωρον εἰς Ἡ 
τῷ τέλης ἀπεργασίαν ἡ δυαςνοὶ ὣιόαµις, ἂν μὴ παθητικὴ ]οίεσις Ἱ. 
Τῶτο δὲ ἀὐσυχίας ζδὶ χαιροῦ τὰ πα)εν ὁμᾶ πως σωµαπΊοωτος ὂν ἀκμῆ 
τὸ σσοιᾶν εφυχός. | 

 ϱβ. Οἱ μὴν 9 νο τὸν έρωτα, οἱ οἱ οβιδυμίαν, οἱ δὲ µονίαν, οἱ 

δὲ 9εῖόν τι κίηµα ψΨυχῖς κὶ δαιμόνιο, οἱ δὲ ἄντικευς εὸν ἀναγορόύεσιη. 

Ὅλεν ὀρ)ῶς ὀνίοις ἔδοξε τὸ μὸ Ἀρχόμημον οπιθυμίαν Ξ, σὸ ο ἑαρ- 
θάλλον µανίαν, τὸ δὲ ἀνήσροφον Φιλίαν, τὸ δὲ ταιπειυότερον ἀῤῥωσίαν, το. 
οἳ «ὐημεροιῶ ὀμθουσπασμόν. Διὸ καὶ υρφόρον αὐτὸν οἵ τε ποητα] 

λέγησν, οἵ τε πλάσαι  γραφὲς δημιαργΏσν' ὅτι καὶ τῇ πυρὸς τὸ μλὸ 
Ὁ λαμπρὸν ἥδισον ὅδη, τὸ δὲ καυςρὼν ἀλγεμότατον. 

 Υ. Ὥασε νλὸ τὲς φίλες ὑγιανονᾶ, μὸ ἂν πλημμελῶσν οξ- 
ελέγχευ καὶ νεθετᾶν κράτιόν ὕδη, ὂν δὲ ταῖς «Φζαιχοπαῖ χοὶ τοῖς Φρε- 
γεπσμοῖς εἰώλομὸρ μὴ Ἀἱαμάχεῶαι μηδὲ ἀντπτείευ, λλλὼ ὶ συµπερι- 
Φέρεῶς καὶ σιυεπιεύε οὕτω τὸς ὁὶ ὀργίιὼ ἢ πλεοεξίαν οἱ μαρτώνοᾶ, 

Α.. 6. ἓφὶ καιροῦ] Ρίο Ῥατί{. Α., εἰ Ττίησαν, Ῥετρεταπι Οε{πετίαπα μὲν καιροῦ. 
Α.. 6. ὁμοῦ πως] Ίτα εοττεχῖ νυ]σαίιπη ἔμοίπως: Ῥο[ί εἰῖαπη οοττῖρϊ ἑτοίμω. Ῥατί[, Α. ΠαὈεί ἐμοί γε πως. 
Β.τ. β.] Αριά Ριοῦ. 8ετπι. Ἰχῆ. Ρ.493. Εά. (σείῃ. οσπι ποῖα ἵπ ππατρῖπε, κ Ρ]μίατοδο, φεοά «4Πιογ ποη βέ 

{πάϊσίωη. ἴπ Γεΐπσαν. Ἐκ τῶν Πλητάρχυ ὅτι καὶ κρίσις δ᾽ ἔρως. Ἐκβαί εἰίαπη ἵπ Αγίεπιϊ Ὑἱο]είο Μ5. υπάε 
Ἠππο Ἰοσυτα εἀ]άΙι Μαιίλα!, ἱτ ΟΙ. αἆ οαἶοεπι Ῥ]αίατεΠ. Ώε Ὑπιοίο Ῥμά. ρ. 1268. 

0.2. γ.] Αριά 8ιοὺ. απἰεοεδεπῖ ἀείποερο {αῬ]οέχατα : αἀάῑία ποία ἵπ πιατβίπο αριά Οε{η. [δίωπα: ἵΒ 
Τηποβνε]Ιαπα, ἐν ταντφ. 

(επίίαπι αροτῖ. ΊἹοήβης, δα. οεεα[ο, ῥηπε αππὲ 
Ἰπογδωῃ βατ, Ἰπααῖι. Έεπε τεᾶεαιε ἀῑόχαπι, 
Όροτίει επίπι οοπουτίαπα εί οοπ]ιπάβίοπεπι βετὶ 

πεῖς εί ρατιεηεῖί οεΓία αιαάαπι ταίοπε εἰ Ἠὰ- 
Ὅτεα αἆ {ε ἱηνίοεπι αβεᾶοτιπι. ἈΝαπι Ειου]ία 
Ἀρεπάϊ πι]]απῃ γἷπι δει αἆ εβιεϊεπάυπι Ππεπη, 
ΠΙ{ ἴη ραϊιεηίε Ιπῇί Ιάοπεα αἆ ραεϊεπάαπι αβεξξίο 
ας ἀἱ[ροβτίο. Αἰἴαιϊ πος εβ ορρογευπί ἑεπροτίς, 
αιοά αἰεετί αἆ ρα(ἱεπάυπα ἀῑ[ροβίο ας ραΓαῖο, Ίμῃ- 
ΕΙ ἵη Τρίο αγῖεμ]ο εἴ γῖροτε αἰεετάπι Ιάοπευπα 
παζαπηοιε αἆ αροπάἀυπη. 

ΠΠ. ΑΙ Απιοτεπι ρταάϊσαηε ε[[α ππεηίοτη, α]ῑὶ 
Ἱουρίάϊταίεπι, αΏί Ἰηίαπίαπι, α)Η ἁἰνίπαπι φυεππόαπι 
ας πωππίπί πποίωΠι, αἡῖ ρίαηο Ώευπα. Τρεις 

τεξτε ποππα]]]ς ναπα εἴε, ε]ας Ιπίῖαπι εῃε εαρί- 
ἀῑετπι; εχοεῄαπι, Ιπίαπίαπι: ππαζααίη ΤΕΠΙΙΠΕ- 
ΓαΕἴΟΠεΙΏ, απηἰοϊίαπι: ἨαπιίΠέαίεπη, αερτοίατίο- 
πεπι: ΡτοίρεΓυπα {αςοε[απα, ἀῑνίπαπι ἱππόχαπα, 
αεπι επλιΠαίαιαπῃ γοσδηί. Όματε Ιρηίϊξεγαπι 
εαπι εί ροξία ἀῑοιπε, ος {αιματή Ρρ]ξϊοτείαιε {4- 
εἶωπες αιία ἴρηῖ ρα {ρ]επάεης, {αν Ηήππια είε; 
Ἡτεπς, ππο]ε(εΗήηππα. 

ΤΠ. Ῥτουεί επίπι απιἱοος, {8πος ααἰάεπαι, ᾗ Ρες- 
σανετῖπε, Γγεάατραετε οἳ αάπποπετο ορπιαπη εἴῖ, 
ἀε]]γιο ααἴεπα οὐῖ (τοτε «αρΙί6 ΠΟΠ ΡΙΡΠαΤε Πε- 
ᾳμς αν ετίατὶ [οἶεπιας, {εὰ Ποφ 19 αοςοπιπιοάαγε 
εί απΏµετε: ἵτα ἑο5 αμία Ρρετ ἵταπι αιῖ αγαγἱτίαπι 
ἀε]παυμης, Πδετιαίε {ετππομῖδ «οετοείε εἴ ἱπ]ί- 
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κ ση ο γε -- / ο Ν ίώ αἱ κ Πα οᾳ ντ 
αἀναχοπίεν τῇ παβῥήσία δὲ καὶ χωλύει, τοῖς ο) ἐρῶσν, ὥασερ νοσοῦσ, Α 
συγνώμίω ἔχευ. Διὸ κράπσο μὴν ὁξ δρχῆς ποώτα παάδους ασέρµά, 
μὴ αομλεχες μηδὲ Ἀρχίώ ἂν ὃ ἐγγηζ), ἴθι ὀὶ Ἀποτροπαίων Θω- 
μὲν δεῶν, κὉ Πλάτωνα, ἴδι οἶπι πὰὲς τό σοφων ἀνθμῶν σιωεσίας' αξ- 
έλασον απ τὸ 9ηρίον σσ ολν ὄνυχα Φύσαι κο] ὀδόνα. εἰ δὲ μὴ, μα 

χέση τελέῳ χφκὰ, τὸ παιδίον τῶτο καὶ νήπιον ὀναγκολιζόμηνος.. Τήες 

δὲ εἶσν οἱ τὸ έρωτος ὄνυχες κο] ὀδόντες : ὑποψία, ζηλοπυπία. ᾿Δλλὰ 

ἔχει τι πιδανὸν κο ἀνληρόν; ᾿Αμέλει καὶ ἡ σφιγξ ἆχεν ἐπαφωγὸν τὸ 
ποαλµα, τὸ πιεροῦ, καὶ | "ο όλη ο 

Εἰ μὸ τορὸς αὐγως ἡλίη, (χρυσωπον ζώ 

Νώτσμα ηρος εἰ Ἄ ὤθὸς νέφη βόλοι, 
Κυανωπὸν, ὥς τις Ἴρας, ἀνταυγέι σέλα». 

Οὕτω ὃὶ καὶ ὁ έρως. έχει τ χάειεν 6 σὔχ ἄμασον, δλλὰ αἱμόλον κοὶ 

Φηπορπές αρπωζει δὲ κοὺ βίως κ) οἴχας, ὁ 2άμας, ν ἠγεμόνας, 6ὐχ 

αὐίγματα, απςβοαλλων, λλ αὐτος αἰνίγμα, δυσόύρετο ὢ ὂν ς δύσλυτο. 

Ἐ! βάλοιτό τις «οτείνευ, τί μη  Φιλᾶ, π. Φώγει κ θώχει, κὶ ᾱπ- 

ελ κ ὃ ἱκετώώει, τί ἐργίζεται κ) ἐλεέ, [βὔλεται ποώσ) α] κ) οὗ βόλεῦ), 

τ ο . τῷ αιπά µάλιρο κ) ἀνιᾶται, τᾶτο λ ασ ς μπες δλς 

͵ σαραδεχέφαι] Ρίο Ῥατή, Α. Ὑπ]σο, σπαρέχεδαν. 

. ἐξέλασον αὐτΏ] Εοτίε, ἐξέλασον σαντοῦ Ἡί (σείπετις εἰϊαπι πποπ ΙΕ, 
: ἡγεμόνας] Ῥοτίε, ἡγεμονίας. 

ΩΩΡΡ Ον 5 Ε. ωο 

πεπάνΠη, τὸ αὐτὸ λυµαίνεται 3) Φεραπεύει τῶς λύοντας ἀπαγορεύειν ποιήσε. Τα φαἱάςπα νετ. 
: Σοῦτο λῦσαι {6 Ῥεραπεῦσαη» 1 Ει οοτζαρία Ίος {απέ, εἴ αμα άαπη Ρταίοτεα εχοἰάϊ[ε νἸάεπέατ, Ἐοτία Ρο | 

Ῥετε οροτίεί, απιαπεῖοις γετο, {αἴπαιαπη «εστθ, 
γεπίαπη ἆατε, Τρία Παιΐπι αὗ Ιπ]ο ορίππαπι 
Εαετῖε, πεφε {επἹεΏ πθαιιο ἱπ]είαπα Ἠα]ας αβεξτις 
τεοῖρετε: αιοά { ἵαπιεῃ τεοερίαπι Παίωπηνε {ι- 
ετῖε, αἀϊτο Ώεογιπι αἰίατία ανετΓαπςβίοΓαπῃ, {θοιη- 
ἁωπι Ρ]αϊοπεπι, αάϊτο [αριεηείαπι νίτογαπι «ο]]ο- 
αυία εί οοπ{αειμάϊπες: εχρε]]ε Ρεβίαπα ργίας 4µαπι 
ἀεπίςς εἴ απσιείαμε Ρτουτενετίπε:, ΠΠ πιίπιρ α- 
μ]το ρασηαδῖς πια]ό, ααΠάο ]απα ρᾶτνα]υπ] εἰ ἵπ- 
{αηίεπη υ]ηῖς απιρ]εέτειῖς, ο αἱ {ωπῖ Απιοζίς 
µησιες ας ἀεηίες ὃ Βμίρίοίο, γἱνα]ίτας εἰ οὐίτεζϊλ- 
ειο.. ΑΙ ηαῦει Απιου αἰἰφμίά Ῥἱαπάωπα, αἱ][είεη», 
βοτίάυπα ὃ Ῥτοίεξτο είῖαπι ορλίηκ. Π]]εςεὑτοίαιῃ [ιὰ- 
Ῥυῖε αἰατμπα γαγιειαίεπη, εἴ 

Λα [οἱ15 ταάϊος Π οοπγετίεγεί {ετα . 
᾿Ῥοτ[απι, οοἷοτ εταί ΔΓ6Π6 : αππα πυρίρας 
Οὐιεπάετεῖ, εατα]εις ἱπίατ Ττίάϊ», 

φίο εεῖαπι Απιος, ἨἈαῦεί αιἰάάαπι ϱγαίίο[αη πας 
ἱπε]ερκης, {εά Ὀ]απάαπη εξ Ἱαουπάωιη: ταρίε αμίεπι 
γἱα5, [πη]]ίαδ, πιρεία», Ἱπηρετία, ΠΟΠ αοπἰριηα(α 
ΡΓΟΡΟΠΕΠΜ, {εἆ 1ρίε απίρπια 1ηγεηἔα {ο]αέαφιε ἁῑί- 
Πεῖ]ε εχίϊεηδ. οἱ ααῖς επίπι Ἠα]αβπιοάί απίρπια 
«Ῥτοροπαί, Ομίά Πτ ααοά Ππιι] εἴ οὐετίς εἰ απιεῖ, 
{ασίαι εἰ ρετίεφιαίατ, παἰπείατ εἰ {αρρίΐσες, ἵταί- 
σαἵατ ο ππΙ{εΓεαίς, ἀείπετε νε] εί πο]ῖτ, εαάεπα 
το πιαχίπια εἴ παμάεαί εἴ ἀοἱεαῖ, εἰάεπῃ εἲ ἁαπιπυπι 
βάΐοταί εἴ ομΓᾶΤΏ πιοδἰοίμβπηφις αθλίσεαε: ἴ5 (μης 
(ἈΠφιἷά Ρτοροµα: ἵπ 4Ἡο /ο]γεπάο αἰἲὶ ἀεβείαμε. 

ο 



ας 

ο τα ο ο το ο κά λἁλ  λαάὰ 

ἑώ 
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α. μθῥ ον σφθὸς τὸ αὔμγμαι πὶ πλᾶρᾶ, Ιοὶ επλασμθῥα ἔχει οὔτε }ὸ 
τβάπουὲ ὁ- γέρωῦ -ἀληδώς, εἰ «αθβσείληφε τοῖς ποσο [βοἡλεῖν οὔτε τετρά- 

ε 1/ άν] ν ος κ ντ. / « / ν πους. ὁ νήπιος, -ἐπὲι ταῖς χερῶν Ἰῥωρείδει τω τ. βάσεων ὑγρότητι κ 
ἀῶενειαν.. Τὼ δὲ οἵν ἐρώντων. πώ» αληΦἩ σεργουσὺ, ἐχρραῦεσι τὸν 

ὠθτὸν ποθοῦσν. ἀπόνπε, πεέμμσ παρόντα «Χολακόύασι, λοιδοροῦσι, «οςὸ- 
αποθνήσκασι, Φονεύεσιν, εὔχονται μὴ Φιλὲν, κ παύσαῶαι Φιλοιῶτες οὐ 

Ἰέλησ) σωφροίζασι καὶ «ηρῶσ'. παιδεύησι κ) αἱοιφλείρουσν' ἄρχευν Ἰξ- 
όν, κοὶ δουλεύεῷ. ὑπομλύωσα. Τάτο αἴπον γέγνε µάλια πᾷ µανίαν 

"Ηρών' τὸ µαάνεοθαι ὃ᾽ ὤρ Δῷ ἔρως βροτάς' 

ἐρωτπχὸς ανὴρ Εὐριπίδης ην. | 
δ'. Ὁ έρως, ἔτε τὸ εαν ὀξαίφνης λαμοάνει ο ἀθρόαν, ὡς ὁ 

θυμός ἔτε παεέρχε)) ταχέως, χοίπε ) Μωὸς λεγόμῆμος δλλ) οξά- 
πιεται μάλακῶς, ) αιεδὺν οἷον ἀπτήκων ἑαυτόν ανψάμηρός τε ἳ Ψυχῆς 
«δαμῆῤε πολιὼ χρόνον, ἐσ] ὂν γηεῶσν ὀμίοις ἀναπαυόμῆμος, Ῥλλὰ ὂν 
πολιαϊς ακμάζων ἔτι «φοὐσφατὸς ὶ νεαρό Αν δὲ ὶ λίξῃ καὶ αἱα- 

λυδή, χρόνω µαρορ)εὶς, ἢ λόγῳ πνὶ χοπισοεφεὶ, ἔπω παντάπωσιν ο - 

απήλλαχκται  ψυχῆς δλλ) ὀναπολέίπει π/υρίχαυτον ὑλίω, καὶ σημεῖα 

Α. 2. βυηδεῖν] Ἐοτίε, βοιθείαν : γεὶ βακτηρίαν, ηιιοὰ 1ρίαπα ροβ εἰ αἀάεπάαπι ]αάϊσαγίε Οε/πεγυφ, 
Ἑ. 1. «ηρῶσι] Ἱ,ερεπάππῃ, ατειρῶσν. 

Β. 6. δ.] Απιεοεάεπεϊ ἀείποερς Ῥτοχίπηπα: {10 εα]ο Εὐ[άον ἂἷρ «{πογε αριὰ Ο6Πι. αραιά Τεϊησαν, τοῦ αὐτὰ 
ὃ ἔρωτος. 

0.2. Ὀκτήκων] Ἐοτίε Ἀντήκων υἱ εἴ (είπεγι» νο]αῖτ, 

Ναπι εί Βρμ]ηοϊς αηίσπια Ρ]ωτίπιας ρατίος οοἩ- 
επεί Πας, ΊΆεαιε επίπι ἔτ]ρες ε/ῖ {επεχ. {1 ὑα- 
ου]απι αΠαπιαί αυχῖἩαπα ρεάμπαι: ηες ἵπββης εβ 
αωαάταρες, αιἷα ρεάμπι ππο]]εῖεπι εἰ ἱπβτπηϊζατεπη 
πιαηίρις Εα]οῖ. Αι αππαηίαπα αβεδτις νετῖ {αΠε: 
απιαπί, οἀεγμπέ: εωπιάεπι αὐ[εηίεπι ἀε[άεταπε, 
Ρια/εηίεπι πιεαυπί: αἀμ]αηπίατ, οομγἱοίαηεα : 
πιποη]απέασ Ρίο απαίο, εµπιάεπι Ιπίεγβείαπε: οΡ- 
ἴαπί ΠΟΠ 4πΠαΓε, ἀεΠπετε αππαγε πο]απέ: σα{ξαπι 
εΠε Ίιδεπε απιαξαπῃ, ε]ιίάεπι ριάϊσΙαπῃ (επίαηί : 
ἀοοεηέ ευπιάεπι εἰ οογταπιριηέ: ἵπιρεΓατε γο]μπε, 
εἰ {εγνίτε [α{ῄπεπί. Ἠας πιακίπιε ε[ οα/Τα, οι 
Πίς αβεξχας ργο Ἱπίαπία Παδελία : 

Απιαῦαπα : Ὡοπιίπίσας {οι]]οεί {αΓος ε[ὶ αππος : 

Ιπαυῖς απια(οτῖας γίτ Ἐωτρίάςες. 
ΙΝΥ. Απιοτ πεφιε Γαδί(ο ο {οέας Πω] ρἱσπὶ- 

ἔατ, μὲ ἵτα:. πεσιε {αξίπι ἵταπ[ίν αµαπιαάαπῃ 2ἱα- 
τας εῃε ἀῑσοίειτ: {εὰ Ἱεπίτετ αο {επῇπα αοοεηάϊξαγ, 
ας νε]ατῖ {ε Πρίε Μαιε[αείεῃς αίαιε Ἱέα ΙπΠπΙαης: 
αἵ αμαπάο απίπιυπα {εείσίς, ἀῑι ρετπιαπεί ἴα μέ πα 
1π {επίρας αμἰάεπι ποηπι]]5 ἀε[μηαί, αἁπας ἴη σᾱ- 
ηἰΦ γίρεης {απιαιαπῃ Γεςεῃς εί Ἰαγεηῖ], ὋΟμοά { 
γετο εἴίαπι ἀε[εσῖε 4ο {οἶαζας {αετῖε, πνε ἴεπιροτα 
πιτοείοεης, νε τατίῖοπε οιαάαπι εχεϊπέχις, ΠΟΠ 
{αππεΏ οπιηίπο ἀεί[ετῖε απίπιαπα: [εά εχι/(ζαπι ἴσηε 
πιαζετίαπα τε]παυ]ε, εἰ Πρπα ςαἱίάα, ρτουτί Πι]- 

ΥΟΙ,. Υ. 4 Ὁ 
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ερ, κολάς. οἱ χερουνοὶ- τυφόρᾶΏροι. Λύπης, μῤ 3ν θὐδὲν ἅπαλλα- Α 
λείσης: Ἴλνος ἐν τῇ ψυχῆ «ζαμλύει σιωοικοικὸ, ἐσ]᾽ ὀργῆς τθοκείας. πε: 
σούσής, 5έλλετωι δὲ καὶ Φλεγμονὴ οβιθυμίας. παρεχούσης τρορὺ κίνημα; 

τὰ δὲ ἐωπκὰ, ἂγμαπα, κἂν Ἀποσῇ -πὸ Φηρίον, οὔχ θξωίηοι Ἰ. 7. όν: δλλ’ 
ὀμιδοοῖ τὸ ὀντὸς σαρόγμαΐω 9 ράρη π- μό, πῶς ωμή νω εἰς 

τω. ων ὀνεπευν. σὶ 

| “Κα τὸς χφλὺς ὁρ μῥ οἈπατέρωτι, ἄφαδας δὸ- λαζῶν 
σὅχ. ... μᾶλλον δὲ, ὥς φησιν ὁ Ξφοφῷμ: τὸ μὺ πῦρ τὸς. ἄψα- 
μες χαίει µόνον, οἱ δὲ πρλη κο) τὴς μμ ἑρδίας Ανν ἵ Φλῥ 
ὄψις λαθὴ τῷ πάθους ὅ9ῖ, - ή 

. 
λ93 

Β.τ. «.] Αρυά 9ίοῦ. Βεσπῃ. Ἰχῖγ. Ρ. 419. {10 ποία αριά Οεβι, έως. νι δὴ θδνο ἀ4ε πο: να Ἡ Τήπαν, 
ολ Πλετάρχ». 

| | | ον νο 
πίτα 1π αππυπα {οἰ μία. Το]οχίς ααἰάεπῃ ριᾳετῖ πάς 1Π απίπλαπι ΠΠαρίαπι, 1βΠΟΓΑΕΗΓ.. 
πι]]απα ἵπ Απίππο πιαπεῖ γεβϊρίωπ, ηεαιε Ίτα Υ. Ἐοππιοίος ἵπεαειϊ ᾗαομπάΕππεάπι ε{ε, ἔλη- 
αμαπην ἶ5 αἴρετα: {επιε] ἀῑ]αρία: «οπιροπίεαχ εεῖαπι Ρετε εξ «Άρετε Ρετϊου]οίαπι : ἵππππου αξ αἲς Χοπο- 
ἱπβαπηπιαίαξ ατάοτ ευρϊἀἰτλεῖς, αααπηγ!ς αἴρετυπῃ εκ- ΄ ΡΙοη, βηῖδ [οο5 (Ἀηρεηίες υπίς: Ρυ]ο η εεῖαπι 
εἰεαπεῖς πιοίιῃ. Αξ απιατογϊ πιοτ[ας, Ἰίοεί Ῥεβία «99 αιἱ ργουι] {απε Ιπβαππαηξ. πας ομίπι πε 
ἁποε[ετῖε, ποπ τεπιϊετιηέ νίτας: Γεά εχ[αἁαηίῖ ἵῃπ- αΠία απιοΓίδ. 
ἵετῃα γυ]πετα: εἲ ααίἁ τεῖ {τ, ααοπιοάο παίμΠ], : 

- 

-ἃ 

πρ στ 

ο «λος στ ω ο ο π πἝυυ«υ“- 

ρε μήκος». 

ον ι 



ος οι κο ωμά 

πι 

ο ο... 
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κ 
{ αν. ο Ὄρος ας αλ” λεν κ δει τό ει ο 

ΤΚΟ ΡΌΙΟΗΚΙΤΟΡΙΝΕ. 

α. Τ' Φλύ; οὐ σιώετο Φίσις ἀνθρώπων ὁκ. σωµατος καὶ Ψυχῆς: 
2 η ὃαάτερον Ὀρκομῦ ἡμῖν» κο πῶς οἶόντε; τὸ μὴν νλ) σέ ἂν 

5 ΕΠ μη χρώμᾶμο ψυχῇ Ψυχἠ ο σὲκ ἂν η μὴ ἔχουσα τὸ σιυερεῖδυν. 
Τί ὦν: ὥασσερ 9ξ ἴσου κοσωᾶται ἑχάτερα τοῖς συγ[ενέσῳ, ἡ μΏὺ δικαιο- 

/ ν ο} ο π.χ αν ος ο. 
σωύη καὶ σωφροσιώη κ Φρονήσά, τὸ δὲ ἰαύί κ χΦλλει κι ὑγιεία" κ) πῶς 

α λ / λ ω) Ν Ν ου / ε ον οὐ 9αυμαςὺν, λέγευ τὰ Ὁ' ψυχῆς χαλὰ, τὸ τῇ σώματος κρορῶντα : 
πο β. Ἡ φοιῶ τᾶ σώματος εὐμορφία, ψυχῆς ζὰὼν έεγον σώµατι αβι- 

ζομλῥης δύξαν εὐμορφίας. ΠΠεσέτω φουῦ Ὑανάτῳ τὸ σῶμα, καὶ ἳ ψυχῆς 
ο µετωκισμλῤης, οὐ σαίσς, οὐ χρώμα, οὐχ ὀφὐαλμὸς, οὐ Φωνή Θδδὲν ἔτι 

καταλέίπεται τό ἐρασμίων, «φςβδεδομλῤον ὑπὸ Ὑ δρλχαίων οἰκητόρων. 
Ὥεε καὶ τιὺ ψΨυχίὼ σιωυοβίζεις λανούνων, ἧς ὅοιν ανθρώπου χάλλος. 

«Άν, ΥΠΕΡ ΚΑΛΛΟΥΣ.] Αριά 8ίοῦ. Θεσπι. ἸκλΙ, οαῖ Εα]αθ εί ὑπὲρ κάλλυς, Ρ. 408, Πας ἵπ πηατσῖπε αἀῑία 
ποία Ρ]ωαγοδὶ ῥτο Βμ]οδτιμάἶπε: 41ο ποπιίπα πίταπα ροσμ]ατί απἰάαπα Ῥ]αίατομί Πθεί]α», απ ατσιι- 
πηεπίμπη Ἠα]ας ἁπηίαχαί Ἰοοῖ εκ Πεμ]ο Βεγπιοπίς Φίοῦααπὶ Πσηϊβοείαγ, ἱπορτίαπα εἴ, Ίπ Έτίποαν., η] 
αἀάϊταπα πΙ Πλετάρχου. 

Α. 6. καὶ πῶς) Ὠε]επάιπα κα}, Ὁί Ίοεο πεχ5 οοπΏεί. 
Β.5. β.] Αγιά διοῦ. Ιοϊάσπι: ῥτασοᾶοπεὶ Ίοου ἀείπσορς (αῬ]εόχαπα, αἀάῑεο ἵπ πιατρίπο ἐῥίάρπ. Τέετα ἵπ Ὑϊο- 

Ἱείο Ατίεπ. ππάο εἀϊάῑι Μαιιμαεῖ αἆ εαἱοεπα Ῥ]ατ. Ὑίοί, Ριά. Ρ. 129. ἴα Ἐτίποαν. πῖ] αἀάϊέαπι, 

1. ὉΙΏ επῖπιξ Νοηπε εχ απίππο εέ «οἴροίς «ἨΓα αρρε]]ατε, εοτροτῖς ἀοέε οοΠίΕΠΙΠΕΓΟ, 
εοπηροβία εί Ποπαϊηίς πα(ιταὸ ΑΠ γετο 

αἰεγμίτιπι ποδῖς {αβποἰεξ Αε αιοπιοάο Ίος Πατῖ 
Ρροητ)  Όοτρις επίπι εΠε πεφυσαῖ, ΠίΙΠ απίπιο 
υέααγ: αηίπιας ἴτεπι εΠε πεφιιεαξ, ηΙΠ Ἠαδεαί Ει]-- 
ογυπα 41ο ηίέαέατ. Ομ]ά ἴριεατὸ Όυαπι πέταπιαιε 
οΓπείιΓ οοσηα:ίς Πδί ἀοθίδι5, απἰπηιίς ἸαβΗεία, ἔεπι- 
Ρεταπεία, ργμάεηέία, οοτριι ΓοῦοΓε, ἔοτπια, {αη]- 
είς; αοπιοάο πο παἶταπα {τ, αρίπιϊ ἀοίε ρυ]- 

Π. («οτροτῖς ρα]ομγιτιάο εξ ορας απἰπαί ρτοῖῖ- 
Πεαπείς οοτροτὶ ορἰΠίοπεπα ρι]οΏγϊειάἰηῖς. {«οη- 
εἶάαί Ιρίεατ οοἴρις ΠποΓέε, παὶρταηίε αΠΙπΙΟ; ηες 
Ώατις, πες «Οἱοἵ, πες οεμ]α5, πες ΥΟΣ, ΠΙ] αιῖά- 
αὐαπι αππρ]ία5 τελπαίέας απιαδί]ε, ἀε[είταπι ᾳαἱρ- 
Ρε ας ργοάίέιπα α γείετίδις Παδίταίοτίοις. 1ρίτιτ 
οο{ρογί5 {ΟΓΠΙάΠΑ «µἱραῃς, απίπαϊ ππια] ρυ]οΗγίία- 
ἀῑωί ἱπιρτιάεης ἠλ]ατίαπι {αοῖς. 

40 3 
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Υ. ᾽Αλλὰ μὰὰ, ὥασερ ἐφίω, Φὐδὲν τ ἄλλων κωδεύων ροής δη, α 
ὸλλὰ μόνα τᾶ σώµατο. Τὰ μν Ἂ ο ψυχᾶς, ΧΦλλη, κ) σωτηρίας ἑλ- 

πίδες εἰή Φρόνησις, εὐσέοεια, δικομοπροζγία, κο τὸ παϊδεας εὐπρόσωπον 
Ἀθλλος, οἴκα κ) πόλεως κ) ἐ9νῶν, α9όρυσος ρώη α[ατελξι νομλῥη: ἡ 
δὲ φωναικῶν κακά ἀφορμὴ τοῖς μία α πιῖς ὠπιθυμίας. 

μα 
’ 1 

Α.τ. Υ. ’.] Αριά 5ἱοῦ. βεγη]. Ικῖν. εἰ ἐ(π]ας κατὰ κάλλυς, Ῥ. 1ο. "Ἠωίς [οσο ποι πὶᾷ Ρ]μήαγοδὶ αά(οπρίαπα 
ἵπ Οείη. εἰ Τεϊποαν. Ἐκ εοάεπι αο Παρογίοτες Ἰος, Ἠῦτο Παπίας νἰάείασ; Ισίτας 1115 Ἠμπο {10]6- 
οἴπιβ. 

.) 

Α. 1. ἐδὲν-- σώματος] Ὠεβάετο Ἠα]α/πηοᾶϊ {οτἱρίωταπι, Οδὲν τῶν καλῶν, ἀλλ ἢ µόνα τὰ τᾶ ήμοφν, γένεσίς ἔσι κυ- 
δύνω», ΒεΠίαΠα τοβὰιά!. : όρο 

Αα. καὶ σωτηρίας] Ῥοτίς, καὶ σώµατι σωτηρίαν----, ο ο) ποντοι νο ο | νε Άν να 
Α. 4. ἐθιὼν] Βῖο Ρατ. Α. Ψυ]ρο, ἐνῶ». ον ας αὴ 344 Ἵ 

κ. εδ ἁμοχώς φαστσό ᾗ 

ΤΠ. Αιθυί, πε ἀὶ, ο θοη Γος. ωμά, κά, σοτα ανν (λ)ί]οιν 96 1τ η -Δάΐοτε 4 
ο: «οτρογῖς {ωπε, ρεγιομ]οζαπῃ ε[ε ολα. απ Ρασεπα ἵη Εαπ]ας, οἰγίωιος, Ρορι επι 
απϊπηϊ, ρυ]ομη]εμάίηες, Ππιυ] ἴρεπι (]μεῖς οοπῖ- ΄Πετώπι. βοσπιοβ(2»., ολα ήαπη ΡΓαῦοί νι ες 
Πεῃε: ὑνάκὰ, --- ος ει ἀοθτίπα ἆε- υ--- 

υ ρ 

: ο. ὁ ὧν ᾿ ό ν. ὑς 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΓΗΣ. | λαο 

πια νου... 

Ἐκ ΤΙΒΚΟ ΡΕ ΙΚΕΑ. 

ὤ- δὲ ὀργῇ χρώμόροι ας ἁήμον ἄνθρωποι, ζωῦπι ἀνοίγκη τυφλὰ 

τ καὶ ανόητο κοὶ τὰ παντος ο µαρτώνευ. οὐ » οἵόντε γή 

χρώμόρο, λογισυώ χεϊῶ τα τὸ 3 ὦνόυ λοισμᾶ ποιώμΆρον πῶν ἀτεχνόν 
τε καὶ δεεραμμλύο. Λόγο οω ἡγεμόνα χρὴ μα ὅτως οἶτι- 

Ὦ. 2. ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΓΗΣ.] Αριά ΡΦίοῦ. Θετπῃ. ΧΧ. Ρ. 1750. {οἱο Ρ]μίατεδι αἀά]ίο μα κή. Αί εκ Ῥωής ὃν 
αηποίανῖε 6τοῦῖνς Ίοομπι εκ Ηῦτο Ώε γα (αππέαπη οΏε. Ὑἱά. Νοίαπι ποβταπι αἆ Ῥ]αίατεμ. ὧε Θεσα. 
Ναπι. Ὑἱπά. Ρ.29. Ἠοε Εἴθω]σ θταπι Ῥ]ηίατοΏί ππεπιοταί Ιπά»χ 1απιρτία Νυπα. 92. εἳ  αμήή 9 
Βοραίτο, ερ, οἰχῖ. 

ο Ποπιίπες ρε: Ίταπῃ {αεῖιπς Ροῖεβ ας, υδὶ ἴγα, Ιρίάεαι εἰ ταίοπε πεαπιασ, Αι 
εα πεοεβε εἴε, νε]αά «αεσα εί οσρἰιαϊοπ ΄ 4ιοά βηε ταῖοπά βε, ὰ οπιης αὖ αἴῖς αἠεπάπα αο 

εχρετίία, α {οία τε ὑοιτατ. Ίεαὰε επίπα 4 Ρετνει{απα εβ. Τρίεαν αθίοήυπι ποβεατασι ἀμσεπι 

νι τ-- α . -ι ν - . 

ο ο ματ ο. ουν 

ο ών 

ο 
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α΄ χερᾶν τοῖς κ) τὸν βίον ἔργοις, τὰς ἐχάσοτε «φθβσπιδέσας ὀργας διορθού- 
Ὅ μλμον καὶ Αἱθρόύοτα ὥασερ οἱ κυδερῆται τὸ κύµοπα τὸ «ςλσφερόμδμα. 
Ἔσι 9οιῶ Οκ ἔλατιον τὸ δέος, ὀργῆς ἀνππεώρου κωληδουµλῤης, αὐτὸν 

καὶ σύμπαντα οἶκων ἀρδίω- πολέσαι ὁ ανασεέψαι μὴ Ἀ]απλόύσωντα, 

δεξιῶς. Οὐ μἰὼ δλλ) οπιμελείας εἰς αὐτὼ δεῖ ὢ μελέτης, ἡ ὃ µάλισα 

οἱλίσκονται χο τάκρας οἱ «ὑαδεξάμθμοι τὸν Ανμὸν ὡς σύμμαχο Ὀρετῖς, 
Ἡ Ἀπολαύοντες ὅσον αντε χρήσιμόν ὅνιν ἐν τε πολέμω καὶ νὴ Δία ὀὂν πο- 

λιτέίις, τὸ πολὺ δὲ οἶωπό καὶ τὸ αἨππόλαιο ὀκκρωευ ὦ ὀκθάλλεν τῆς 

τος ψνχλο ὅπε ὀργή τε καὶ πικρία δὶ ὀξυθυμίαν λέγετω, νομίσματα 
ἥκισα ταῖς οἰγδυείαις Ψυμαῖο πεέποντα. οτίς ων ὂν τῇ ἡλικία τώτων 

ο ρφαφωκομμηςὑμικμκώνμά 
«θομελετώντων καὶ «φθλαποπλομύτων πλάσυν, οἷον ὂν οἰκέταις τε ὃ «θὺς 

ο γωνῶχφς τὰς Φαμειός, Ὁ 3 οἴκοι πεᾷος, κ) δημοσία ορᾷος πολὺ 

μᾶλλον ἔπαμ, τοῶτος ἔνδοῦεν καὶ ὑπὸ τ οἴχοι πεποημοῥος ἀπ τῆς αὐ- 
τῷ ψυχῖς 5) ἀλοδός. 

Α.1. δορδούμενο] Ῥοτίε, διωθούµενν. 
Α..4. σύµπαντα] Ρίο Ρατ. Ν. Ὑπ]ρο, σίµπα». 
Α.Α. ἀνατρέψαι] Εοτίε, ἀνατρέψαι. 
Α.. 6. μελέτης, ἡ] Εοτίε ο Ἡ-----. {επία «ο ᾳπο γετίῖπιαν. δππί απαἆατα οπηῖπα. ἘβΠ τερτεπεπῇο Ῥετί- 
ο τ Ῥαιεσοτατη. Ῥοβ ἐκθάλλεν Παρρ]επάιΠΩ κελεύοντε. 9εὰ νεὶ Ώο αλαι]ά ἀεβάεταίυτ. 
Ῥ. 0. ἔπηκόλαιος] Ἐοτίε, ἐπιπολάζο». ρου 
Β. 3. δν ὀξυθυμίαν] Βεηίεπίῖα τεφαϊσῖ, καὶ ὀξυδυμία. 
Β. 4. νομίσματα] Ἐοτίε ὀνόματα: τί πιοπαῖ αἆ Θετ. Νωπι.- ιπά. Ρ.81. 
Β. 6. καὶ απροαποπλόντων] Ἐοτίς, ἐν οἷς «οροσομιλοῦμε»: πα πιοπιῖ 1ρ]άεπι. 
6.3. εἶναι ἀγαδός] Ἐοτίς, σαιδαγωγός. Όλῖπα αἀάεπάμπα ρυίαΏατη «ωρογάτη. Ῥυμηκεπῖιμθ γετο οοττῖϱῖ νο- 

]εαί, φεπονηµένος αὐτοέντης τῆς αὐτοῦ ψυχᾶς εἶναι ἀγανός, Ὑϊάε Ι9Ιάετω. 

ἀεδεπιις «οπ/{Είτιετε ταοπεπα: αἴᾳιε Ἱία ἁεπιαπα 
βἆ γίτα περοτία ἱταζχαηάα 2οοεάετε: εἴ Ίγα αωαί- 
«ὓε ποδῖς αεςῖἀεηῖςς ἀ[ρε]]εγε ας εΓΑΠ{ΠΑΙΑ2ΤΕ, ΡΙΟ- 
με συΡεγπαίοτες απάας Ίπρτιεηῖς. Ίεαιε επίπα 
πιποτ ποδί αµατη ρυεγηατοτίρις ἀεδει ε[ε παιι- 
Πασιϊ ππεῖας; πε, ἵταταπι βιάήδις εκ αἀάνοτίο 
εοπίΓα πος {ε νο]νεπτῖθις, εί 1ρῇ πος εί ἔοϊαπι {4- 
πη]απι ποβίταπα {απάϊεις ρετάρπιας ας {ι0γετίλ- 
πηυς, πα {ο]ετίετ ας ρτιάεπίε παγίφεπιις. Τοΐτιτ 
ἀΠ]ρεπεῖα εί εχετοϊ(αίῖοπε αἆ Ώλης Τεπι ορια ο{. 
Ὁπάε πιαχίπιε εἰ αυ ρε Άτοεπα οἈρίωπευτ, αἱ 
Ίταπι τεεϊρίωπε «λππφυαπη {οεῖαπι εἰ αά]ίτίςεπι 
νἰτευεῖς, αΠαπιεηίες τα (ωπίυπι, αυαηζάπα υεῖ]ε 

εί! ἵπ Ρε]]ο αίαιε αἆεο ἴπ τερυδ]ῖσα ρεγεπάα, φιοάἀ 
αυίεπῃ πἰπῖαπι εβ εἰ αὈιπάαί {εοετπετε εί εἶίεετε 
εχ απίπιο ]αδεηίες, 4ωἱρρε αιιοά ΙΓαςμπάΙα αςετΏ]-- 
(5, ργος]ϊνΊτας αἆ Ἱπςαπάείοεπάμπα γοσείέµτ, Πο- 
ππίπα πηηίππε ἀἆεοοτα {οτεῖοις αηϊπι. Όυαπαπα 
εΓρο Ἠογυπα (ο]]επάοτασα ἵπ αἀι]ία αιαίε εχετεῖ(Ά- 
το Πετί ροτεᾷξὸὲ Ἠπο πιλῖ ἴτλ πιαχίπηε Πετὶ γ- 
ἀεέας, { ρα πιεάϊεππις εχετεεαπιυίηµε πο ἴπ [9 
Ποππίηίρας αιδαίουπι Ρ]ωτίππαπι ἀερίσιας γε]υτὶ 
Ίη {απιυ]]ς ετ χοτίραφ. Ίαπι αἱ ἀοπαί Ἱεμῖς εί, 
πιυ]το ππασίς ρυῦ]οε {αι εν; αυαπα Ίπέως εί ἵπ 
ἀοπιεβῆείς {6 ἵτα {οτππεί Ἡί {αἱ Γρίε απἰπαί Ῥοπις 
Παί πιοάςταίο:. 
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ο οσο μυ. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΟΝ. ΚΟΣΜΟΝ. | 

ΓΧΧΥΠΙ. 

Μυκρύµ οοκΡΙΤΗΜ Ἐδ6Ε, 6ΤΑΤΟΙ Α ΡΙΑΤΟΝΕ:᾽ νοκ) 

ὢ ΓΕ μἱὼ. ὗτοί τε χορῇ, 9) οἱ πλᾶσοι οὖ χρωμήῥων. ΤΠλάτωνι, 
ΦορούμΏροι ο) αβαλυπούμόδμοι, πάντα μηχονώνται καὶ αθαοια- 

ζονται ὢ σρέφεσν ὥς π δεωὸν κο ἀβῥητον οἰόμδροι δεῖ «εοιολύήῆειν καὶ 3 
Ὀρέδαι πώ τε τῷ κόσµα πώ τε τῆς Ψυχῖς ἀιπι Ἴρεσν κοὶ σύτωσν, 
οὐχ. οξ ἀῑδία σιωεσώτων, Θὔδὲ τὸν ἄπειρον α. ὅπως ἐχόντων, ἰδία 
τε λόγου τέτώχε-----. Ὁ ὅπου οκ ΟΚόδις στόλο ἡὸ οκ 

ν ατι 

Α. ο. Ὅ γε μὺν---τέτευχε] Τ,ουις εἴὶ Ῥ]πίατοβϊ ἵπ Πῦτο Ώε Δηϊπηϊ Ῥτγουτγεαίῖοπε ροαπά τα Ῥ]αἰοπ]8 ως 
Ρ. ΙΟ13, Ὦ. Ἐείετίατ αἆ Ὠμριαίαίίοπεπι Ροτάϊίατα, ο] 19 αἱ απα Ραροβαίπεις εχ κ Ταπιρτίς Οαία- 
Ίοσο Νωπι. ό/. " 

μέν ὁ ἳ ώφ 

ανα, αυίεπι εξ ἱ «οπιπηυηίέε, εξ ρ]ειίαιε ε]ίαμε Απίπιαπι Πο 4ἳ. «Είεγπο σοπβίαίασι α- 
Ρ]ατοπῖς Εωάιοίοτιπα, Εἰπιεπίες εί αρτε ἴε- Πε, πεφιε αὉ Ιπβπῖτο {επιροίε ἵτα αί πως. εβ {ε 

τεηίςς, οπιπία ππο]ίωπέιτ εὲ νί Ρροετνετίαπε, Ρι- ΠαδιΠε, αΏπτπιαί: 1 ρεομ]ατί ἀριίαίίοπε εχ- 
εληίζες Ὁπιαιαπι βαρίιειοίαπι εε Ἱπ[απάαπα {εηίει-  ῥΡἰϊείεαπι ε{ε.---- 
Ώαπι ἀἆεῦετε οσςιμ]ατὶ εἰ πεσατῖ, αµ ἸΜΜιπάαπι 

πι πλω κ ο---- 

πώ όος, 

μάζα, 

ο μων ον 

πα, αν. ποια. ων μή τ 

κο ο μι. 



ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΠΡΟΣ ΧΡΥΣ. ε2ς 

4 ΚΘ, 

ΤΙΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΙΠΙΠΟΝ. 

ΧΧΙΣ. 
ΡΕ 405τΙΤΙΑ ΑΡγΕΕΦύ5 ΟΗΕΥΦΙΡΡΟΜ. 

Μκω.. 

αι (ΤΙ μῥ ἀ ἀππόν ζι τὸ φροκέρος τὂν ὀιανήον λόγον οὖ- 
ος κ. μβῤας δεν παρ μὴ αμ σωνηφορίας, δλλ ἁμοίως τοῖς δικο- 

3 [ο Αν νς ὥαρερι οὐ σοὸς τἰὼ αἀλήρίαν λλλὰ «θὶ νίκης ἀφωνι- 
ζομόῤας, εἰρη) «Φθὸς αὐτὸν δὲ ἑτέρων. 
λ3 μάς ςΑ Αὰ μῤώς ού όσα ερ, Πλάτωνος, ὂν ἀλλοις κ] «σθὺς 
ο κα 

. 

. . 

Α.. 5. Ὅτι μὲν 2 Αη Αριά Ῥ]πίατεβατι Ώε Ρίοΐεοταπι Ἐερασπαπεῖ]ς Ρ. 1936, Α. βὶσπὶβεαίας ρετάϊέαφ 
Ἠθες, ευ]α5 ΕΠτα]απι Ἠαῖς οσο Εν νά εχ Ἱ,απιρτία: (αἴα]οσο Ναπῃ, 57. 

Αμβη μήρερ. μν Ὁ 

6 κ τησ ο ατάκα ε[ς, πέ Ῥ]οίορΏῖ {εά νϊξτοτία «αυ/ῖα, οετίεέτ, αῖς ἵπ Ηθτῖς, οοπέτα 
αἵ Ῥαίεπε οοπίτατῖαπῃ 4µοφμε (Επίεηίααι εωπι, οβεπάίπιας. 

1 Ειεῖαπε ΠΟΠ Ραϊτοςϊπαπάο, ἩἨ. ΑΠΟ εα (ετῖρβπιις αυ Ρτο Ρἰ]αΐοπε ἆἷ- 
ο] Ἰδδεβιαπὰο μέ «αυβιάϊςΙ, αια[ πο νετ]αεῖ, «οεπάα [απί αἀγετίας ο ρρως. 



ατό ατι ΟΟΓΦΙΑΤΙΙΑ ΙΡ ΏΟΧ ΑΥΙΑΦΙΠΛ 

«Ωλί 

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΝ. 

ΧΧΧ, 

ΡΕ ΡΙΕΡΒΟΡ. 

ΤΕΡΙ ο ἡμερῶν Ἀποφράδων, εἴτε χρὴ τ)εῶ αἱ πνας, εἴτε μὴ, 
ὀρ)ῶς Ἡράκλειτος ἐπέπληξεν. ών, τὶς μῥ ἀγαλὼς πο. - 

εἐμ]ῥῳ, τὼς δὲ, Φωύλας, ὡς ἀγνοέντι Φύσν ἡμέρης ἁπώσης ρολ ἴρ, η 
ἑτέρωθι διηπόρηται. 

ϱ. ᾽Αθίωαιοι πὑὺ «θὶ Νάδον ὀνίκων ναυμαγίαν, ᾗρ. αζοως 
ἐσρατήγει, τὰ Ῥοηδυομιῶνος «ξὶ τὶὼ πωνσελίωον ἂν δὲ ΣαλαμΏι «ἲθὶ 
τὸς εἰχόδες ὡς ἡμῶῦ ὂν τὸ «θι νο Ἀποδξδεικτα|. 

Δ.2. ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΝ.] Μεπιοταίατ εἴἶατα ἵπ Ταπηρτῖα ΟᾳἱαΙορο απ. 114. Μ8. Ὑοπεί, αἴβεία οι) ἑμρδν 
Δί ἵπ νη]ραίο, Ρεγροτᾶπῃ οαΠῃ απἰεοεάεπεϊ6 Ητῖ ἴπ]ο οοππαίαπη Ἱερίίας Νάπα. 145. Αἰτίαι τῶν 
«οεριφεροµένων Στωικῶν «φερὶ μα. 1άεπα ἵνα, τί αμα, τοροςϊέατ εἰ οπι {εᾳποπίο Ηρτο ο ἵ 

οκ 43... 

η Πδτο εβ, 4ααπῃ ε δα, 1ῃ Ἠεβοᾶ, 

1. ΤὸΣ ἀῑεδις πείαῖς Ἠαδεπάί πες πε Ππί, εί ΤΠ. Αιπεπίεπίες αριἀ Ἀαχαπι, πανα] ρτα]ῖο 
4η τοςῖε Ἠεταε]ῖτις τερτεμεπἀετίε Ἠε[ο- µνἰοετωπί, ἆιος ΟΠαΡτία, Ῥοεάτοπηϊοπί ππεηῇῖς 

ἆαπι, αἶίος Ῥοπος αἷῖος ππα]ος {ατιεηίεπα εἴ ἴσπο- οἶτσα Ρ]επ]απίαπι: αἆ βα]απιίπεπηι, γἰρείπιο: αξ 
ταηίεπα ευ]α{ν]ς ἀῑεί εαπιάεπι εΠε παίταπα: αἱίο ᾖπ Οσπηπιοηιαήο Ώε Ὠἱερις ο[εεπάίπηις. 
Ίοεο ἁηραίανίπιας, 

ο... 
οκ. 



ΛΕΙΝ.ΑΝΑ΄ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ. οὐ; 

Α ο ΛΑ. 

ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΤΕΤΙΚΗΣ, 

ο... 

ΡΕ ΥΝΕΝΑΤΙΟΝΕ. 

ΥΤΟΒΟΥΔΟΣ. Δέδα δὲ, ὦ Φίλο, μὴ καὶ τὸ ὁ κωυηγεσίας 
ἐγχώμιον ἐχλε νεγνωσμθῤον, ἑπαάρη τᾶ μτεία πέροι τὰς «Φιλο- 

8 9Φήρους ἡμῶν νεανίσκαεν, ὧςε πἆλλα πάρεργα κοὴ τὸ μηδὲν ἠγείθα, «σθὸς 
τῶτο πανπέπασι ῥυένᾶ, ὅπω δυκῶ μοὶ καὶ αὐτὸς ὂκ νέας αὖθιο δρχῆς 
παρ ἡλικίαν τή γεγοέναι, ὢ ποδεν ὥασερ ἡ Ἑὐριπίδου Φάσμα 

κυσὶ 9 ωὐ, αι 
Βαλίαις ἐλώφοις ἐγ όμενος. 

Οὕτως ἐδηέ µε πυκνὰ πῤωνὰ τ Φηχειρηματων ἐπώγων ὁ λόθος. 

ο ΣΩΚΑΑΡΟΣ. ᾿ΑληΦῆ λέγει, ὦ Αὐτόρουλε' κο] ολ) ἀπέῖνος ἔδοξέ 
μοι τὸ τορλιὼν ἐγεραι α[9 χζόνα χκειζομόμος καὶ σιωεαρίζων τοῖς 

ο µειρρκίοις µάλιρο δὲ Ἱῶίω τὰς µονοµάχες ἄν «ρα λέντος, ὡς οὐχ 
| ἥκια τὼ Φηρόυτικὼ ἀξιον ἐπαινᾶν ὅτι τᾷ πσεφυκότος ὂν ἡμῖν ἢ µεµα- 

:.9ηκότος χοίρεη µαΐλοις ἀνσιῶν «οθὺς λλήλης 6) σιδήρου, τὸ πολὺ δεῦρ9 

Α. 2. ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ.] Ἠιο Η0τὶ ετα]ης εχβίαί ἵπ 1απηρτῖοο, Οαίαϊοσο Ναι, 294” αἆ οπιαιο Πθταπι 
τεετεπά τι εί Πίο ]οοις ον ον ἵπ Οοπιππεπίατίο Πότερα τῶν ζώων φρονιμώτερα, τὰ χερσαῖα Ὦ τὰ ἔννδεα, 
1π εχοτᾶῖο, ΟΡΡ. Μος, 959, 

ΜΜ... 

ολο ην. γετεος {απε, Ο απιὶςῖ, πα 
τεςϊίαία Ἠετί νεπαεῖοηῖς Ἰαιάαειο, αἶέτα ΠΠο- 

ἆμπι εχοῖεοί νεπαπάϊ Πιάϊοίος ἄε ποίεεῖς αἀο]εί- 
οεπίδρις; ἵέλ υξ τε]αμα οπιπία οὐΐτετ ἐληέαπα εί 
Ὁπιφμαπι π]]]ας πιοπηεηεῖ ασεπἀα ρωίεηί ροβζ]ας, 
εἴ Ἠαΐο υπὶ {μάίο {ε ρεπίεις αἀάῑσλης: φαηάο 
1ρίε 4μοφιε ἀεπιιο, Ἰάᾳιμε ριαίες αελίεπι, αηίπηο 

τὰ θαπα Τεπι {αέχιις οοπιπποίΙοί παϊΠῖ γιάεοί εί οιι-- 
Ρετε επι Ευπίρίάϊς Ῥμαάτλ 

σαΠ1Ό18 αοοἶαπιατε 
Ώϊνεγβοο]οτεΒ ΙΠ{εξχαΠ8 ϱΕΙΥ88. 

ΟΙ. . 

ἵ( πια {(ειῖσίε οτα(ίο (λα ετευσῖς εί ρτοραδ!] δις 
υία ατραπιεπία(ἰοπίθα, 

Ρος1,Ακύ5. Ύεγα ἀῑαί, ο Αιίοδα]ε. Ἠἀεέαν 
επίπα 1]]ε αττεπῖ ἀῑσεπάϊ Ίοηρο ροβ ἔεπιροτε γε[α(- 
οἴ(αῇε Ιπ ρταϊίαπι αἀο]ε[εεπίωπα, εί ουπι 15 φαί 
γετῃα ἀε]εξταείοπί Ἱπάμ]πῇο. ἸΜακίπιε αμίεπῃ πἹε 
2βεοῖε οοπιπἹεπιοΓα{Ιο ρ]αάϊαίογαπα; «πα ο[ιεπάς- 
τες αιά εχίριαπι ]αμάςπι ἀερετῖ γεμαίοηῖ, αι: 
γίπι αηϊπαί ποβτῖ ελπη, ας γε παίµτα, νε ἁπί- 
εἰρ]ίπα, απιαί {ροζϊαου]α Ἠοπηίημπι {εΓΓο ἀεςεί- 
πεηθίυπα, Ἡρπς 1βίεας γ]πι ππα]οίε εχ ρατίε αἆ {ε 

4 Ε 
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τπένψασα χφλαρὼν παρέχει Ῥέαν, ἅμα, τέχνηε ὃ τόλμη. νομῷ ἐχούσης Α 
«φξὺς ἀνόητον ἰαιιὸ κ) βίαν αντζωτ]ομλῤης ὦ ἐπαμούσης τὸ Ἐραπίδειον 

Ἡραχύ τοι οὐ ένος ὤνέρος" 
Άλλα ποικιλίας ραπίδων 
Δαμα φύλα ποντ 
Χθοίων τ' ὠερίων τε ποιδόυμάτων. 

γ16 εχίσια εβ, ᾳπαπποµππα ας Ποπαϊπῖ 
ἸΝαίατα ἀεάΙς: {εἆ οοπβ 119 
γατῖφ ατίεΒ, Ύπ5ε παία πιατῖ, 
Ἐϊ ους ἵεττα οΦ]οαις, ἁοπιαπί. 

εταΏεῃς, Ρυζαπι ρίαδει {ρεζζαοι]απα αγεῖ αιιάα- 
εἴπφιε ουπι Ργιάεηία οοπ]απέχα, αμ τοροτὶ 
πιεητῖς εχρετΏ ορροπαίας, Ἰαμάείαιε Π]ιά Ετί- 
ρίάευπι 

σ-ρ---- ---ἷ 

ΜΥΘΩΝ Η ΜΥΘΙΚΩΝ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ. Ἀκωίο, | 
[ 

Ὁλνλκρ-ας 

ἡ ΧΧΧΠ. τω, 
ΕΑΡΟΙΑΕὉΜ ΥΕΙ, ΕΑΒΟΙΟΡΑΕΒΓΟΜ ΝΑΒΕΑΤΙΟΝΟΜ. 

ἀφίκτο, οὔ ποτ ἂν ἐκδ σε νι φερει πλασαι τε οξ ών 

| 
ι 

π 

εὶ Ἆ / 2/ 

ΧἩς μῦ9ο), καὶ } κείμἍνον ἐφαρμόσαι σιύγμαση οἰκείοις. | 

Β. 5. Πλητάρχυ--οἰκείοις.] Βαπῖ Υετρα Ταλ1απῖ Ίπιρ. Οταί. νἩ, Ῥ. 227, Α. Ὑϊάείατ βρηϊβεατί ορις Ῥ]μέατοῖ 
απο ἵπ Οαία]ορο Τ,απιρτίς Ναπι. 4, Υυ]ρο πι ]ε, ο η Μ8, Ὑεπείο Ἰπίερτε πιεπιογαίωτ. Μέβων 
βιολία γ. Ἱίπαπε εἰ Ώωπο Εἰα]απα ρταροί{α1, 

βίαιο Ἰηγεηίτε, εί Ἱπγεπίαπι αῦ αῑς γείετεπι(τε ΟΡΡΙ Ῥ]ατομί Ἐαρυ]οία Νατταίίοπες ἴπ 
αἆ {αυπα αγραπιεηέυπῃ αοςοπιπηοάα:ς, μας πιαηις νεπίΠεπε; πόηπ 1]]ιά {ρΏοτατες 

μληένα ἀῑχει, {αυμ]απι αὖ Ιπίεο πούαπι Πηρετε 

ον ο ο σος 

. ο ον ιν ας να 



κ ΡΕ ποπ. ο ος πσ πσ ο 

ο. 

ΓΛΕΙΨΑΝΑ ΒΙΩΝ. 579. 

ΕΚ ΤΩΝ ΒΙΩΝ. 

------ᾱ-κκκςκκὶ 

ΕΣ ΥΙΤΙΕΟ,. 

φ 

/ 
α. 

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΒΙΟΣ. 

α.. ΤΙ δὲ Ἡρακλῆς «θῶτος ἀπέδωχε νεκροὺς τοῖς πολεμίοις, ὂν 
τοῖς «δι Ἡρακλέες γέγραπΊα:. 

1. 
ΗΕΚΟῦΙ15 γΙΤΑ. 

1. ῬλΙΜῦ» οπιπίαπι ἩἨετου]ες «οἵροΓα «αίοταπῃ Ποίξῖοις τεάάϊάϊε: τέ πος ἵπ Ἠρτο ἆε ἨΗετοι]ε 
ΠΠΕΠΙΟΓΑΥΙΠΙΗ5. 

Ὅ..β’. Ῥιυτλποπυς ἵπ ρτο ᾳπσπι ἆς Ἡετοι]ῖ αια]ὶ Ιπίοτ Ἡο- 
πηῖηςς {πετ απ]παϊ οοτροτήααε Ἰησεπίο εἰ νΙτίπρας οοπ{οτΙρΠΕ, 
« {οίε {αρίετααε ταοοϊπαίαπαι Ῥγίμαροταπι ΡΙΠοίορΏαπι ἁτοῖί 
46 1π τερετιεπάα πιοάσ]απάασαε Παίας ΙοπριαάιπΗααε ε]ας ργες- 
6 βαπία. ΊΝαπι απαπα {ετε οοη{ϊατεί, ουστιου]απ ΠαάΠ, αποά εβ 
. Ῥήα αἆ «ον Οἰγπιρή, Ηετοι]επι ροάίρας {115 ππείαίαπα, Ιάααε 
«, {εοΙΠε ΙοηΏσάπῃ ρεάες {εχοεπίο8; οοείετα 4ποαύε Παάϊα ἵηπ ἴετγα 
ἔ αταοία, αΏ αἱ Ῥοβεα Ἱπ[Ηίαία, Ῥεόάαπα αιάεπι εΏε ΠΙΠΙεΤο 
« [εχοεηίιπῃ, {εά ἵαπιεηπ α[σαιαπία]απι Ῥγονίοτα: {ᾳοῖια Ιπίε]]εχίί 
ἔε πιοάσπα {ραΠΠπΙάπε Ῥἰαπία Ἠετοι]ς ταίϊοπε Ῥτορογβοπί5 Πᾶ- 
« Ῥμα, {απίο {Πε παπι αἰίογάπι Ῥτοσοσία5, αἀαπίο ΟΙγπιρίομπα 

« Παάπαπα Ἰοηρ]115 εΠεί 4 παπι οοίετα. ΌὉοπαρτεμεηία αΠίεπα ΤΘΠ- 
ἔ {ατα Ἠετοι]απί ρεάῖς, απαπία Ιοπσιηαι]ίας οοτρο5 εἴ πιεη/{αγα» 
6 ροηγεπ]τεί, {εοιπάαπα παίΙΓα]6εΠι ΠΙΕΠΙΒΓΟΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΠ 1ΠίεΥ {6 

« οοπιρείεπαπα, πιοάιΠοαίας εβ : αίαιε Ἱία 1 οο]ερίέ ααοά εταί 
-. ϱοΠ{εΦΙεΠΕ, {απίο ΠΗΠε Ηετομίεπι οοΓροτο εχοε]{ΠοΓοπι απαπι 

Α. 5. α.] Ῥ]αατοβ {απέ νετρα ἵπ ΤΠείεο Ρ. 14, Δ.. εαπι ἆς {πο, πες ἆε αἶϊεπο, ]οᾳτ {οτῖρίο, οΏεπάϊέ ἀῑδείο- 
πὶθ {οττπα αμαπι α[1οῖ εχρ]ἱοαβίπχα». 

Β.1. β.] Αριά 6εΙΙαπι Ν.Α. 1,1, Ψετδα, ζει εξ Ἠετοιῆς φ. 1. δ. Γ. α- ο. ἐ. εἰ. ο. οπ/οτίββε, τεβτεαῖέ Οτο- 
πονῖηβ: απίςᾶ Ἱεσεδαίατ, 4πεπῃ {οχ]βῖε Ὁπόση ψυχῶν καὶ σωμάτων ἀνθρώποις σσερὶ εὐφυίαν καὶ ἀρετὴν λ]οι- 

φορά. 
4 Ε 3 



οδο ΠΛλΟοΥΤτΑΡΧΟΥ 

«6 8195, απαηίο ΟΙυπιρίοαπι Παάαπα οείετὶς ρ8ΓΙ ΠΙΠΠΕΓΟ βιθίς Α 
«ὁ απίο]Ιτεί. 

γ΄. ΌΠαποπεις Ῥιυτλκομῦς ποπ εΠε ραΓΙΗΠΙ ΟΟΠΙΡΓΟ- 
Ῥαΐας, ααϊ «6 1η (ταῖς νεταοῖρας Ἠετοιίεπι Ρο πιοτρογάπῃ ϱ0- 
ἑὁ πα απα τοῖπας ἀιΠο]αέαπα 1η ΟΙΠΕΤΟΠΙ,᾽ Ῥτοάιάί. 

δ. 
ΔΑΙΦΑΝΤΟΥ ΒΙΟΣ. Β 

Τὸ δὲ «Ὁ Φωχίδων ὀνδόξε μῖν οὐ τετύχηκε συγραφέως, Θὔδενὸς 

δὲ αἴδ φωωαικείων ἔλατ]ον εἰς ορετώ ὅδι μαρτυρούμβμον ἱεροῖν τε µε- 
γάλοις ἃ θυώσ Φωκείς Ἔπ νωῦ «δὶ Ὑάμπολῳ καὶ δόγµασι παλαιοῖο, 

ὧν τὸ Ὦ καθ΄ ἔχασον τ εάζεως ὂν τὰ Δαϊφάντα βίῳ γέγραήα|----. 

γ. | 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΒΙΟΣ. ͵ ὁ 

Ἔκ (ύτης (Ἀνδωνίας) ᾿Αρισυμθῤης ἐλῥετο, οβιφανέατος σεατηνός, 
Τοῦτον οἱ Λακεδαιμόνιοι πολλάκις αὐτὴς νικήσαντα συμάσωτες, ὡς 

λ Ν 

μόλις ἐπροίτησαν .. τῇ Μεοσηνιακῆ, αἰνατεμόντες ἐρκόπομω εἰ «νὰ τὰς 
λοιπούς ο π' καὶ εὔρον σσλάγχνον ὀξηλλαγμθῤω κοὶ τἱὼ ιφμνν 

δωσῖαν, ὡς Ἡρόδοτος, καὶ ΠΠλόταρχος, καὶ Ῥιανός. 

Α.3. Υ.] Αριαά Ατποζίησι, Αάνετβις Οεπίςς, 15. ΤΥ, Ῥ. 144. Ἐά. Τσ. Βαϊ. 4. τόστ. 
Β.τ. ΔΑΙΦΑΝΤΟΥ ΒΙΟΣ.] Μοιποταίατ ἵζοπα α Ῥμοίίο ο Βοραίτο 094. οἰκ]. εἰ Οαἴα]οβο 1 απιρσία Ναπι, 37, 

μδῖ Ῥετρετᾶπα εβ Κρώτητος καὶ Δαΐφαντος: τεξῖῖας ἵπ Μ5. Ὑεπεί. Κρώτητος βίος. Δαΐφαντος. ᾿Αριγομένης. . 
"Αρατος. 

. Τὸ δὲ τῶν----γέγραπ]αι.] ῬιαἰατοΏϊ {απί ἵπ Ἠρε]]ο Ώε Ὑἱπί, Μι]. ΟΡΡ. Μος. Ρ. 244, Ἑ. ἴοίμς ]ε Ίοςμβ εκ 
Ῥαἱρβαπα Ὑπία τερεῖῖίέη εῇο νιἀείατ. 

0.4, Ἐκ ταύτης π-Ῥεανόρ. Ἰ Αριά Ριερῃ. Ῥγσαπί. Ὑοο, ᾽Ανδωνία: εκ Ατϊβοπιεπῖθ πίτα ν]ἀεπίατ εΠε 4 υ50 της» 
πιοταίατ ἵπ Ιπάϊσε Τ/απυρ;. ΊΝαπι, 38. ἐν τῇ Μεσσηνιακη {οτίε «υπ Ῥετκε]ίο πιπαπάπῃ ἵΠ ἓν τοῖς Μεσ- 
σηνιακοῖε. Όετίο Ἡρόδοτος ἵπ Ἡρόδωρος ουπα Ἠ εΠε]ιηρίο Ὠβοτί, Ἠετοᾶοί. Ρ. 33. Ῥο]γεοπαβ οκ Ἀαο γα 
ῬτοίεεῖΠε ν]ἀείας, 1, 41. 

Π. ΠΠ. 
ΑΕΙ6ΤΟΜΕΝΙΕ ΥΙΤΑ. 

Ῥποεϊάαπα Εαείπις ποδί]επι ααἰάεπα {οτίρίοΓεπα Απάσπίαπι Παδιῖε ραϊτίααι ΑτήζοπιεηεἙ, εἰατί[- 
ποπ εί παᾶαπι: αἲ γ]γευεί Ἰαμάε πα]]ϊ πιαλερεί  Ίπιας Ρε] ἆπχ. Ἠιπο 1,αοεάαπιοπῖϊ, Γερίας αν 
Ωέχο οεάϊε; αιάρρε «ε]εργαέαπι εί πιαρηϊς {αοτί- ΄ 6ο νΙδΗ, αἀπιϊταπίες, ροίζᾳμαπα Μεβεπίο Ῥε]]ο ο. 
Πες αμα: Ῥμοςεπίς Ποάίεαμε αἆ Ηγατηρο]ίη ρετ- ϱτε εερίΠεηί, «οἴροτε {εἐβίοπο αρεΓίο Ἰεταταῃέ 
ασυητ, εί γειω{εῖς εἴίαπι ἀθοτειῖς: ου]μς τε Ππρι- απ ΡΓα εαείοτίς αἰαμῖά ρεομ]ατο Παῦογεί. Ταιε 
Ίᾳ5 ρατῖς» ερο ἵπ 1 Γαἱρθαπίϊ ρετίοὶρΠ., ἀερτεμεηπάετμπί εἶως νΙίσετα ἀϊνετία εΠε αὓ α]ίο- 

ταπα Ποπαίπυπα παίατα, εξ «οἵ Ἠἰτ[αέαπα: μέ ργοάί- 
ἴάπι εί αὖ ἩἨετοάοίο, εί Ῥ]μίατοπο, εί ἘΠίαπο, 

ΏΑΙΡΗΑΝΤΙ ΥΙΤΑ. νο ο ο ον σσ πο. ο. πσἵἹπ... 



ΓΛΕΙΨΑΝΑ ΒΙΩΝ.: σι 

ιὔσόνε Ἱ ΓΑΕΩΝΙΔΟΣ ΒΙΟΣ. 
Ὅαι μὴν ἄῑν λα «ος τη τλμήωωπι κο] ῥέματα, Φμ' Σπερ- 

πατγό «Ὁδαλέλοιπεν ὂν τὰ Λεωνίδυ [βίῳ γροαφήστα μικρο δὲ οὐ 
χῖρόν ὅοι καὶ νιῶ διελ)εῦ, ᾿Αφώνα μὺ 2 «ππάφιο ὠυπὰ ἠγωνίσαντο 

«θὺ τῆς «ξόδω, καὶ τῶτον ἐλεῶντὸ πατέεες αὐτύ καὶ μητέρες. Αὐτὸς ὃ 
Β ὁ Λεωνίδας αθὺς μὴ τὸν εἰπόντα παντελῶς ὀλίγης «ξάγειν αὐτὸν οχι 

πἰὺ μάχίω, Πολλὸς μδὸ, ἔφη, τεθνηξοµλες. Πρὸς δὲ τὶὼ Φωωώχα. 
σπιωβονομθύίω ὀξιόντος εἴ πι λέγει µετισραφες εἴπο, ᾽Αγαβθοῖς γα- 

μέβ-αι κοὶ ἀγαδὼ τίκτευ. Ἐν δὲ Θερμοπύλαις μῖ τὶ κύχλωσν, δὺο 
αἩώ πο ρα πεξελέῶαι βελόμᾶψοε, οισυλἰιὼ ἐδίδου τώ ἑτέρ, καὶ 
ἔπεμπεν ὁ δὲ οὐχ. ἐδεξατο, Φήσοο Φήσας µετ᾽ ὀργῆον Μαρρπάς τοι οὐχ ἀγ- 

ο 2ελιαφόρος ἐἱπόμαν τὸν δὲ ε ἕτερον ἐκέλάνεν ἀπἒν τ «ξὺς τὸ τέλη αἵς 
Σπαρτιωα]). ὁ δὲ ἀπεκρίνετο τὰ ὤΦβόγματι, κοὶ τὼ ἀσπίδα, λαὼν, 

εἰ τάξιν κατέση. 

τρ πο πας στ ο η η 

έ. 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ ΒΙΟΣ. 

Πολλῶν δὲ σημείων μοχηρων ωομλων, ὡς ὂν τά «ει Ἔπωμει- 

νωνδου γέγραπα, καὶ ΤἼροθοι τῇ Λάχωνος ὀνανπεμλε «σεὸς τὶὼ σρα- 

Α. 3. Ὅσα μὲ---κατέςη,) ΡΙαἰατοῖ Παιπέ ἵπ Ἠθτο Ώε Ἠετοᾶοίϊ Μαϊσπ]ιιαίε, Ρ. 866, Β. ία εχΏΙ Οία Ἡί {1ο Ίοσο 
επιεπάασπᾶα Ἰαάϊσανι, Ἐκ για Τ,εοπ]άα: ας απεϊραία ες, τες Τρία οβεπά{. Ἐκ εαάεπι Ὑἱία ̓ Ρεία 

ο απς Γεοπῖᾶα ἀῑδία {αέαααε α ας τείεταπίας ἵπ ΑρορΏίπερπι. Τ,4ο0Π. Ρ. 2425- 
0. 6. Πολλῶν---παρ αὐτῶ».] Ῥλαϊατεδά Πο εβ Ίουιε ἵπ Ασεβ]αο Ρ. ττ, Ε. Ῥατ γϊαταπι Ἐραπιποπάα οἳ εῖ- 

Ρϊοπῖς ππεπιοσαξας ἵπ Ταπιρτίς; Οαἴα]οσο Ναπι. 7. Ίπ Ἐτασπιεπεῖς Ἠπ]ας Ἠπίοο πυπιεταπάα {απί Αρο- 
Ῥϊάμερπιαία Ρ. 102-194, πιω]ίαημε εκ Πρτο Ώς βουταῖς (επίο: εἰ Ῥοϊγαπί Η, 2, εοπιρ]ατα. 

Τν., κ δε. ἵπ ΓΠεγπιοργ]ϊς Ίαπι οπές αὖ Ποβίρας, 
ΙΕΟΝΙΡΑ νΙΤΑ. 

Όυος αἶιος «οπαξΗς εξ ααξ αἷ]α ἀῑδία 5 
παπι Ηετοάοέας ρταεειπα]{ετῖε, {οτίδεπαις ἵπ Ἠ1εα 
Τεοπῖάα:: πἰβ] Έλππεῃ Ἱπιρεάϊε ααἶπ εὲ Ἠος Ίοςο 
αυα-ἆαπι ροπαπιι5. Όετίππεη {απεῦτε βραγίαπί 
Ρτο[εέχυτο 1,εοπϊάα εσεταπί, ραίτῖδις εξ πιαίτῖθις 
πα ρτοΠεΙ{οεπίῖαπα {ρεᾶληεθις. Τρίε Τ,εοπίάας 
ἀῑεεηεί, βΒεγβαµεος ἔεεωπι αά ῥΗρπαη εάμείε, τε- 
{ροπάϊς, 1ο πο ΠπογΙέµγος. Ἰ χοτί Ιπίεττο- 
ο ο -- εεφμίά πιαπάαγεί, εοΏνετ[α», 

{6 πηδεγο ἱπααῖε, εἰ ὀοπος δεγος ῥάγεγε» ἐε Ἱη- 

ομρίεῃς ἆμος 6επετε ΠΌί Ἰαπέῖος {ετνατε, αἰεετί 
ερἠἸοίαπι ἀεάῑε εέ επαῖ{ε, αἰεετωπι αππαπάανίε πια- 
Ρεταίδας δρατίς αἰϊφνίά παπείαέαταπα : 4πογµπα 
η]ε ΠεεΓας τε]οῖεη5 ουπι {οππαςπο, Γςμαίογ, ἵῃ-- 
αιῖε, υεπὲ, ποπ ἑαδε]αγίως: Ἠϊο 1ρίο τείροπά(ε 
{α6χο, {αππίοααε {ουῖο ἴπ αοῖε ας μπε. 

ν 
ΕΡΑΜΙΝΟΝΡΣ γΙΤΑ. 

Όυιπι ογεῦτο τείτα Εέτα εΠεηί ρτοᾶἱσία, Ποιε 
ἵπ Ἐραπϊποπάς Ὑϊτα ρτοάιάίπιας, εἰ ἢτοιποις 
Τεο Ἠμῖς εχρεἀιειοπί αἀνετίατείατ; πο απ]εγίς 



σδο ΤΙΙΛΙΟΦΥ Τ Πλ δρχ. Υ 

τείαν, οὐχ ἀνῆχεν ὁ ᾿Αγησπλάος, λλ' ὀξέπθαξε τὸν πόλεμον, ἐλπίζων α 

αὐτοῖς μῤ αὐτονόμε τῆς Ἑλλάδος ὅλης σσαρχώση», ἐπαπόνδων δὲ αἩ 

Θηβαίων λνομβῥων, κομρὸν 5) δίκίω λα θᾶν. ων νο τς 
σιν8 

ΞΚΙΠΙΩΝΟΣ ΙΟΣ. αν ον 7 4 

Αήίξας δὲ συμπάντων ἀπέφανε Ἱ' φρατηφῶν, ροτον » μδὺ ἐμπέρία 
καὶ δεινότητι Πόρο: Σκιπίωνα δὲ, ον ἑαυτὸν δε τβάτον ὡς ὂν Ἡ 
τοῖς «οι Σχαπίωνος ο άνμὰ, τ΄ ας, ΑΟ ών ας 

Γον ϱΑΙΓΘ ΑΛ ζὰ κ οτι λς αν δώ κος 

ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ. κ. 

α. Ὁὺ οὲ δὲ  υμάζευ εἰ Νασκὸν µεμµίσηκεν ὅτως ὁ ών | ὅσα 
κ) Σκιπίων ὁ ᾿Αϕεικονὸς, οὗ δοκοῦσ Ῥωμαῖοι µηδένα διχοιότερον μηδὲ 

μᾶλλον. ἀγαπῆσαι, ; 954 μικρὸν ἦλλεν ὀκπεσεῖν κοὶ οἐρεῶῷ αι τῆς «οξὺς ο 

τον δημον εὐνοίας' ὅτι Χο ΟΦΝΥ μὀῤ ὂν Νομανήα πὺ η να ἆ 

6ερίἩ «ουδομᾶυος ανεφώνησεν ὁκ Ἡν Ὁμηρικῶν 

Ὡς Ἄπόλοιτο κο) ἄλλος ὅτι τοιαῦτὸ 2ε ῥέζοι: 

ἔπετα τν «οι Γαΐον καὶ Φέλειον τὸ δὶ ὀκχλησίας πωλανρῶῥιν τ 
Φρονοίη «ει τ΄ ΤιρερίΗ τελόυτῆς, 6ὔχ Ὄρεσκ σκομἡῤίω. ποῖς ἀπ ἐλείνου 

«πεπολιτόυμλῥοις Ἀπόκρισιν ἔδωκε. Ἐκ τύτή ὸ ὁ μδῥ δημος ἀντέκρήσεν 

Α. 6, ᾽Ανήδας---γέγραπ]αι,] Ῥαϊατοβϊ {απ γοτοα ἵπ Ῥγττπο ρ.387,Ο. Ἐοτίε εχ Ἠος Ίοοο Ῥτοξεεῖέ Ανν 
Όγτίαο. Χ. ἵπ Ἐπασιπεπίήθ Ἠι]ας Πές σεπίεπᾶα [απ Αρορμίπεαπιαία βαιρίοπί ΟΡΡ. Μου, Ρ' ο 
Οεἵεταπι, Πῖςο «βί βεῖρῖο Αέτίσαπιας Μη]οτ. Ῥτοχίπιας εὶ Μπους, βπηϊμι Ῥαυσ]ῖ Εως. ͵ 

Ὦ.4. ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ.] ία Ώρες ππεπιοταία ἵπ Οαἰαἱοφο Ἱιαπιρτία Ναπη, 28. αν 
Ῥ.ς. α.] Ίνουι» Ώ]ς εβ Ῥ]αίατοΏϊ ἵπ Το. ἄτασσ]ο, Ρ. 894, Ἠ. 

| 
8 
Ι 
: 
ἵ 
ι 

ἕ 

| 

Ασεῄίαις, [εά εβεοῖε πε Ῥε]]ωπι ώωώ Ποα ΕαΠε ρορυίαπα  ὄυυπι βροῖρίο ΑΙΙΟΛηυ5, 
ἴρεγαπς, απ αΏ Ίαπι εοία (Οτανοία Ἱπιπιωηίς 1ρῃ5 {- Ρορυ]α5 Ῥοπιβπις πεπιίπεια γἰάεατ ]ιβίογί π 
γετες, 1 πεσαπΙ απίεπῃ εΧ {οράετο εκοπηεί εΠεηι, ας αμῇ5 εἰ Ἱπιρεπ[ως ἀῑεχίτε, πἰβί1 ρτορία5 αο- 
ορροτίαπαπα εῇΠε {επιρις εχἰσεπάα: αὉ 9 ραεπα». ἔωπι Πε ααπα µξ εχεϊἀετεί ας ἀε]ίοετείιϊ εἶις δε- 

1. πἰγο]εηεία : αισά 1 ἈΝιπιαπίίαπα, ρτΙπη πι ηµΠ- 
5ΟΙΡΙΟΝΙ5 ΥΙΤΑ, εἶατο 1 1οεγῖϊ εχῖεα, εχς]απιαΠει Ἡοπιετίουπι Πλας, 

Αηπίσα νετο ειπέζογπη Γπιρεγαίογαπι οεη{ιῖε θἱξ Ρετεαί ἀμϊίηνῖν ἂξθσοσι ενα ὠ δν 
Ρετίζα οί ατίε ρτίπιαπα Ῥγττλωπι, [εουπάωπα Ρεἱρίο- 
ηεπη, {εγῖμπα {ε: ας ἵπ δεῖρ]οηίς Ἡ Ίτα ρτοάιάίπηως. ἀεϊπάε Οαἱο εἰ Εα]νίο ἵη οοπείοπε τοραπεῖδιις 

ΥΠ. ειπα αιἷά εἱ ἆε πποτίε Τ 1οετ γἱἀετεέατ, 16α τε- 
δΟΙΡΙΟΝΙ5 ΑΕΕΙΟΑΝΙ. {ροπάϊς μέ αρρατετει Πδί Πας αέῖα ποη Ρρ]αςετε. 

1. Ἠεαις παίταπι ε[[ε άεδες, ἱπίεβιπα αἆθο Να- Ἠῑπ Αάχαπι ε[ὲ µξ οἱ οοΠοϊοπαπεί Ρορι]α9 οὐ{ίχε- 

ο ο ο μπω ο 



Ῥοτα, ἆλρπακ απίε ΠαπΙσυαπα {εεετας: εί Π]ο εο «8 

ΤΛΕΙΨΑΝΑ ΒΤΩΝ:: 583 
ντ λέγοντι, µηδέπω τητι ποιήσας αεύτερον αὐτὸς δὲ τὸν δῆμον εἰπεῖν 
χφαᾶς «θοήχθη. Περὶ μῥ ὦ ων τώτων ὂν τὰ α ρείλνος θίω τὸ κο’ 

ἔχαρα χρω. 
β. Καὶ ὅτε σασί νε τν ος οὐθοὸς αἰτία ο μθωῤῆς έτε- 

λόύτησε, κο σημεία πνα τῷ νεχρῷ. πληφῶν κο βίας ὡπισεαμεῖν έδοξεν, 
ὡς ὂν τοῖς δι ὀκείνε γέγρανθα, τὸ .. πλέϊσον οὖπι τὸν Φάλειον ἦλδε 
τῆς αφοολῆς, ἐχλρὸν ο αιωνίὼ ἡμέρου ὀκενίω πι τᾶ βήματος τῷ 
Σχασίωνι λελοιδορημόῥον ἵψατο ο) οἱ τῷ Γαΐά ἑῶόνοία. Καὶ δεινὸν 

ὅπως έρρον ἐπ ὠνόρὶ τὰ «Φβότω κο μαεῳ. Ῥωμαίων πολμήλν. σὅχ 

έτυχε οἴκης, Φύδὲ εἰς έλεγχο ΦΕΦΗλΕΥ᾽ ὀνέρησων. 3 οἱ πολλοὶ, και 

-”- τὸ κρίσν, ὑπὲρ τᾷ Γαία Φοθηέντες, μὴ «ξιπεὴς τῇ αἴήα 

τῷ Φύνα ὄππεμθῤε ήτα 
ην 

ΜΕΤΕΛΛΟΣ. ΒΙΟΣ. 
το Αλλὰ 9 ὅσης. μδὸ ἀπέλαωσεω «ἀὐνοίας οι τὶὼ Φυγἰὼ καὶ πμῆς 
Μέτελλο», ὃν δὲ τρόπον ὂν Ῥόδω Φιλοσφῶν δητήη, [βελτίον ἐν τοῖς 
αξι ὁ ὀκείνα ἃ γαυόῥως εἰεήσετοι. 

Α. ν β.] Εἰμίοα 1 ἵπ Ο. Οτασεβο, ρ. όσο 6. Ἐκ εαάεπῃ πα οοἰ]εξία {απί ΑρορΏίΠεσιαία {10 ποπιῖπε 
Σαυπίωνος τοῦ Νεωτέρον. ἵῃ ΟΡΡ. Μογ. ρ. 190-291. 

Ο. 2. Αλλα γὰρ--εἰρσεται.] Ῥ]αϊατοβας Ἠσεο {οτῖδῖῖ πι ήατίο Ρ. 423. Ἐκ ολάεπι Ὑἱία ΜειεΙ]1 ρείῖτα {αηέ ε]αθ 
αυαάαπι Αρορβίπερτηαία ἵπ ΟΡΡ. Μος. Ρ. 291, Ε. 

απο Π]αέωπι, Ἱπιραπίεπα πιαπβέ: πεφιε ἆε «ο 
ουσ βίο Ἠαδίςα είε;' Παιϊάέεπι οοσηϊείοπεπα Ιπίετ- 
Ρε]]ανίτ εἴ ορρτα[β: Ρ]εῦ», (Ο2ἱο πιείμεῃς; πο, Π 

Ῥτονεᾶχις τς ἵη Ρορυίαπι Ίπγεμετετατ. Ύεταπι 
Ώρες ἵπ δεἱρίοπίς 19 Πηρι]ατίπι τεζα]ίπαας. 

ΠΠ. Έτ αυαπι Βεῖρίο Α{Πίοληις πυ]]α Παυ]άα αε 
παν πιοτέωας εῇεῖ, αἴηιε ποῖα ἵη ε]ι5 ηροὰ 

ταπα αἳ Ἱππργεβοπίς αρρατετεΏί, υέ ἵη 
ο {επιρβπαυς, {α{ριοῖοπίς πιαχίπια ρα αἆ μμ, μ]- 

ογίαπι {ρεξίαδαξ, 1ίας Ἰοίεπν, αιἱ εοάεπι ἀῑς Θε- 
Ρἱοπί Ῥτο τοβτῖς «οηγ]ςίαίις εταῖ. ΊἈεαιε νετο 
(-αἶμς εκρει πιαηΠέ ε]η[άεπι [α[ρὶεϊοπῖ. Αἴηιο 
{αείπις {πα αἴτοχ γίτο ργιπιατῖο οἰγίεααής {ΗΠΠΠΙΟ-- 

αε οπἀε Πλας Ἱπαυίτετείατ, ποχα τερετίτείας 
αβιπίς. 

ντ. 
ΜΕΤΕΙΙΙ νΙΤΑ. 

Α: επίπι, απαπίέαπι {ιά εί Ποποτίς ἵΠ ΜΠειε]- 
ἵαπι εκυ]απίεπα εοἰ]αίαπι Πς, εἰ αιοπιοάο Ἐοάί 
γαεανετῖς ρΙΙ]οίορλία, ορροτευηίως ἵπ Πας γω 
πηεπιοταδίπιυς. 



5δ4 Ππλος  Ὅ ΗΡΙκΧ ΟΥ 

Φ υπο ο. οἱ κ | 04: Νο 4Α 

πἹΒΕΡΙΟς ποσο ο τος ΦΟΛΧΙΦΧ 

᾽Αλλὰ οὐ Τιρερίῳ ὄνος, ὡς Ἠλόταρχος ὁ ιό .. ῳ μει- 

ροκίῳ ὄντη, κοὶ ὀν 'Ῥόδῳ ο λόγοι ῥητορμοῖς ον Φ βασΆρίαν 
αφ τὸ τὰ αντ) μον κώνο τν 

εδ οποιος οἱ κπιστ, 039 

ΚΡΑΤΗΤΟΣ Ἠ105. ντα .. 

Ἐνπυχὼν δὲ τὰ Χδιρωνεῳ  Πλετάρχω τὸν Κρρίτήτος Ἐόγοῤύιώϊ 

βίον οὐ)ὲν ὂκ παβέργου τὰ μον)άνειυ΄ θεήσἁ τὸν ὤνμα. τοῦπος: -ἡγεμὼν 

ἐλύετο Ζἱώωνι Ἱ' χολών δογµάτων ἐπὶ πότε Φαδ τὸς “Ελλάνας οὐῆι- 

γράφει τοῖς ἑωυτ] ' οἴκοις ση ον φοπυλαίων, Βίνιδος πως ΛΑ: 

χαφ Δαίμονι. ο.» ή 
Ἵ 

ὰς ας. 1 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΒΙΟΣ. | 

Τούτη τὰ βίε λέψανα νομιρέον φρινις . τοῖς ρρσις 

᾿Αποφζέγμασι Πλοτάρχα. 8 ο. ατελή 

Α. 8. ᾽Αλλὰ καὶ Τήρερίω---αροεμήνυσε.] 8ἱο Ὠαπια[οἷας αραιά Ῥ]μος. ἵπ Ἠἱία Τζ άοη : Οοἆ. οσχΠ]. ρ. ας οι 
απἶπ εκ Ὑπία Τϊρενή Γ{απιία Επί, ποπ εβ ααοά ἀποίίεπια». Ἐ]υίάεπι εΙ πιεπῖο ἵπ Οα{α]. Ταπαρς. ο. 

Ῥ.2. Ἐντυχὼν-- Δαίμοι.] Τα]απὶ Ίπρ. εβ ος ἀῑδίαπι ἵπ Οταῖ, Υ1, Ρ. 29ο, Β. -ῬΒαπιάσπα γπαπι πο 
Οαἴα]ορας Γιαπιρτῖα Ναπι. 37. εξ Ῥποίῖας ε Βοραίτο, Γοσᾶ. ακὶ. 

Ο. 3. Τούτου----Πλοντάρχο.] Ἠσο πιεα εβ {επίεπᾶα. Ίἵαπι ᾿ΑΡρορμίμερπιαίπι αμ ώμλὰε εαρίΕα εκ ιν Ῥιω- 
{ατε]εῖς οοἶ]εέτα {ωπὲ; αποᾶά ππαπῖ{εβο βρραταί εκ 19 εασὰ πας Παρετίαπε. 

ες Ἠώ κ θά στ 
ἂν ολ 

ΙΧ. 
ΤΙΒΕΕΙΙ νΙΤΑ. 

Ρεά ει ΄Γιετίο 4ῄπις, αέ τείεγε Ῥ]αέατο]ις 
Ὁματοπεπῇς, αἆπις Ἰανεπί εί ἵπ Ἐμοάο οταίοσία: 
ατΏῆ οΡεΓαΠΙ παναηέϊ, εοάεπι αβεέτι επι Πατωπι ε 
εοτροτε {οἰπ(ί]]αταΠῃ, 1 ανν Ρτα/[ασίνιε. 

ΕΚΑΤΕΤΙ5 γΙΤΑ. 
ΟΩιοά{Π Ῥ]μεατοβαπα ΟΠαετοπεπίεπα 1ερετῖς, αιῖ 

Όταιειῖς Ἠἴεαια οοπ(οτίρίς, πὶ] επἰε ος οβίέεΓ ηίς 
2 ποδίδ, οι]μπιοάί νίτ 1]]ε Εαετῖε, νε]ῖς αρ 

οετο. Ἠϊς Ἱρίε ργε]ατοταπι Ρἱαείέοταπι Ζεποπί 
ἀιχ εί αιότογ εκεί. ΈΏε ᾳιο εέίαπι ππεπιοσία: 
Ρτοάἵεαγ, (ταςος Ητιά αλἀίαπι {άαταπι 
γυ]ρο μοβ ρᾷβον {ήσγε[ις Οαἰείὲ νο 
49. 

«πμ πα 
Αὐοῦδτι ΥΙΤΑ. 

Ἠυ]ις Ψἱέα Ἐταριπεπία Ἠαδεηάα βιπε 6α .ὰ 
εχβληϊ ἵπ 15 ααξβ ρώ Ῥνβαθως Ἄρο- 
ΡπερπιαΠου». | ιν 



ΛΕΙΜΝΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ. οδς 

ον νο ΕΤΨΑΕΝΤΑ 

ΣΥΤΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ. 4 

ΕΝ ΤΩ΄ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΦ. 

ΕΕΑΟΜΕΝΤΑ 
ΙΝςΕΕΤ ΟΡύΜ 1ΙΡΕΟΕ Ὁ Μ. 

- ------- Ἴ 

ην ΕΝ. ΠστάΝ ΤΟΒΕΣΙ ΕΙΙΟΕΙΙ.ΕΟΙΟ. 

ολα... 

ρα. ἜἘ ἜΡΙ τῆς κ Ὅμηρον ἐχεμωθίας Αλ] τότα σιφῶς δεκνυτα 
! λέγει φλὸ, 

Θεράτ' ἀκρατόμυλε, λιγύς περ εὼν ἀναὴς 
Ἴσφμεο, μην ἔθελ᾽ οἷος ἑολζέμεναι 

κ τό «ηλεμάχα εἰπόντος, 
ὮἩ µάλα τις Φεῶν ἔνδον, οἳ ἔρονὸν εὑρὺν ἔχασιν" 

ο ο λλαμεκώμθνος ὁ ὁ πατὴς ἔφη, 
Σίγα κα; κατὼ σὺν νόον Ίαίανε µηδ᾽ ερεείνε" 
Αὕτη τοι δίκη εθὶ 9εῶν οἱ Όλυμπο ἔχασι. 

Ττο «Φξήγησν οἱ Πνλαγοβμοὶ χαλομῦτες Φὔδὶν ἀπεκράνοντο τοῖς «ει 

οκῶν ὅ ὅτι τύχοιεν ἰτεμῶς κοὶ ὐχερῶς ἐρωτῶσι. 

Β.1. α.] Αριά Ρίοῦ. Ῥετπ. ακχ]. Ρ. 214. {18 ποπιίπε Ῥ]μέαγεδι: ἵπ σπσαν. Πλητάρχου. Ῥοτία εἴϊ εκ 
οΡείε Ὁμηρικῶν μελετῶν. 

0.4. τοῖς ατερὶ 9εῶν ὅ, τι] Ἱτα οοττοχὶ Τρίε. Ὑυἱρο, τῶν ασερὶ 9εῶν ὅτε---. 
Ο. 5. εὐχερῶς] Τα Ττίποαν, Αί Οείη. πια]α δυοχερῶς. Ρατ, Α. εὐχερές. 

ν 9 ὉΑΝΤΟΡΕΕΕ  Ποπιετας ἐαεϊαιτηϊ(λέοπι Ε{ αἰϊᾳαῖς Ώους Ππίμς, ο]μπῃ ααῖ Παδίέαί αἰέαπα. 
.” οοπιπιεηάανεγῖε, Ἱμομ]επίες οεπάίέας Πῖ5 Εερτε]επάση ραϊες ϱαυ]ίς, 

(Θαττυ]ο Τμοτβία, αμαπιαπαπα Εῑδί πια]ία ]οηπεπάϊ Αα οοπιρεῖπιε Ἡπριαπι; {49 Ἆοο παπΊαιε Ὠεο- 

Οορία {αρρεάϊ(αῖ, πες {9 ποπ γοσς Γιαν]: ο. 
Νεο ἴΑπιεΠ Πὶο {ο]α5 τερες Ιποεβστε, Ἴουα Ἠος Βγίμαροτίοί ἱπίετρτειαείοπεπι νοσαηίος, πὶ] 
Ετίγο]ι» ε[ο γε]ῖο---. τε[ροπἀευαπί δ αυἱ ἆε Τ] ααἱάᾳμιά Ίωδετεῖ, 

Ίτεαι Γε]επιας]ο ἀῑοεηία Ρτοίειγε ας {γίνοῖε ἱπίετιοραῦὈαηί. 

ΥοΙ,. Υ. 4 Ε 
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6. ὙΝέοις δὲ ζηλωτέον. τὴς γέρονίᾶε, κ Σιμωνίδίω», 

πλδλο τ οκ ΨΤχκ-οτ/ 

ἼΑ9ηλος ἵππω σῶλος ὡς ἅμα τρέχει. 

Καν Φιὼν ὁ Πλάτων ο3ὶ τῇ μιγνυμδύα «σθὺς ὕδωρ κράτη, µαι- 
νόμῆρον Φεὸν ἑτέρῳ 54 νήφοντι σωφερίζεῶαι | 

Υ. Κωὼ μὼ 6ὐδέν ὕδιν ὅτω τῆς Πυλογοεικῆς Φιλοσοφίας ο, ὡς 
τὸ συμοολικὸν, οἵον ὂν τελετῇ, 

νου" ὧςε μὴ λέγειν 

μ.. Φωνῇ κοὶ σωπῇ ὁδμονμς 

᾽Αάσω ἑυνετόῖς" θύρας ὃ' ὀλίθε έδηλοι” 

δλλ αὐτόλεν ε ἐχαν Φῶς. καὶ χκθοτῖρα τοῖς σωμήλεσι τὸ φεκζόμδμο, 
τιλὸν δὲ κο ἄσημον Ξ)) τοῖς ἀπείροις. Ὡς 3 ὁ ἄναξ ὁ ὂν Δελφοῖς 
οὔτε λέγει τε κρύσει, λλλὰ σηµαίνει, κ τον Ἡράχλειον ὅτω ή 
Πολουγοομιῶν συµόλων, κοὴ τὸ Φράζεφα.. δοχοιῶ ιός ὧ)) κοὶ 
τὸ κρύπιεῶ-αι νοάμημου. 

ὃ. Αλλα µάλισο δν ὃν ἀπέλονε τῆς νωνωμὸς, ἐρῶ ἐρώσηρ ἡρονας 
λιπόμημον. Οὐδὲν ἐπᾶν ἔτε ποῆσαι «σθὺς αὐτὼ ἴταμὸν ἐτόλμησαν' 

δλλ) ὅτως ὀνεχαρτέρησαων. ἀμφύτερρι, τῷ “εβέποτ, ὥσσερ ἈΧποδεζαῷαι 

Α.1. β.] Αριά δίοὈ. Βείπῃ. οκ, Ρ. 686. Ίίεπι {οἷο Ρ]α{ατοβῖ, π]]ο Ηοτῖ ποπα]πό. βίμήΙὁ οᾶ [ὰ ΟρΡ. Νίο. - 
Ἴοο, Ε. Ῥ./ 

Α. 50. Υ.] Αριά Ρίοῦ. Βετη), Υ. Ρ. 6ο. αριά Ττίποαν. Θετπι. Π1, απηοϊαῖο πα πιάσβίπεπι Πιυβαγορικῶ. 
εἴ οτα(ἶο Ῥ]μίατεμεα ο : ἰρίξατ Ίοσυπα Ώπο τεϊα]ή. πα ας 

Ῥ.2. βέθηλοι] Τερεπάμπι, βεθήλοις. 

Ῥαἴῖο 

0.2. δ’.] Αριά Βιοῦ. Βεσπι. Ἱκν]]. Ρ. 424. αἀῑία ποῖα Τδεπιῤὴὶ π ᾖδτο ἄν 4πήπα. Ίπ Τεῖπσαν. αΡεβ Ε]ς Ίο-- 
ὐ5. 

τι(αιῖ Ιπάϊοῖα {ετεῃδ. Όπαπι {αργα εκΏὶὈυίπιαθ. η Ἐτασπιεη{ῖς ασερὶ 
Βυῦ Ἠαο ἱπίοΠρίίοπα ᾳπαῖμος εχβαηί ]οοί αρυὰ Ρίοῦσπη : ἀἰῖας α]ῖο οετίίοτᾶ Ῥ]ιίατεβεα) από λο- 

, Νπωιετο «, Πίες ᾖθπα 
νιπζ]οαίαπα Ῥ]αίατεμο αἆ «α]οεπι Ηοτὶ Ώε Ῥετ, Νάπα. πά,. Ἐε]]αιοῬ ἴτεΒ Αα [εζλίοπς Ροπεηἆος Ἱι- 
ἀϊσανί. 

Ο. 2. αεὸς αὐτὴν] Ἐοτίε, σρὸς ἀλλήλονε. Μος πηβ]ίπη, Αἱ δὲ ἄλλα. Ῥτοχίπιε οπιίβ μὲν ομπι αηίςα [εί τοὺς ἓὲ 
ὤνδεας. 

Π. Τανεπες απιυ]ατὶ ἀεὈεπί {επίοτεδ, Τεειῃ- 
όωπι θΙπποπίά!ϊς ἀῑέταπι, 

Όϊ Ἰαξϊεπ ρυ]]ας ευσίαπι οοπηαίωσ 6η 5», 
Έτ, πε Ῥ]αεο Ἰπαυῖε ἀε πιετο αφ; πηῄοεπάο, {α- 
τεηίεπα Ώευπα 4 [οὐγίο Ώεο {οπιρετατῖ. 

ΠΠ. Αιφιί η] αὖεο ε[ ρτορίωπι Ργιμαροτῖσαε 
ΡηΠο[ορβίαε, αι πι {πιρο]ίειπι ἀοξϊτιηας επι», 
γοςε εί Π]επεῖο ρεγπαίχεωπῃ, νε]αέ ἵπ {αοτα Ιπία- 
Ώοπε; υῖ ποη ορι5 Πτ ΡΓΦΠΙΟΠΕΙΕ, 

απιαῦο ἀοξτῖς, εἸαπάαίατ Ροτῖα Ρτοίαπῖς : 

{εὰ {αιίπα ρε {6 Ίάσεπα εί οετίαπῃ Πποῖαπι [απιΠαεῖ- 

δις Ἠαβεαί αιιανῖς ἀῑδιοι «πες αὐίείη εί Ἱ Ἴσθ 
Πε ἱπιρετῖεῖ. ΟὨιεπιαάπιοάωπι επίπι Αροϊ]ο Ρεἱ- 
ΡΗίσις, αέ αἲε Ἠειας]ίαις, πεαιε ἀῑοῖς,. πεαμε οὓ- 
{οοπά!ε, [εὰ Πρηϊβσας: Πο ε Εγίµα δή βπι- 
Ρο]1ς, ὃν αοά ἁῑοί νἱάειας, αὐίοοῃ ἀπ, ας αμοά 
αὈίοοπαί ἱπτε]]σίεωγ, 

ΙνΨ. Μοτεωις εί αυαπι αχογῖς ἆππογς πηακίπιε 
Παρτατεί, ΑΠΠΑΠΦ απηαηΐεπι ΓΕΠΠΦΙΕΠΡ. ΝΗ πι- 
παπι {ηίετ {ε Ρτοῖετνε νε] ἀΐοετε νεὶ Έποετε θΗῇ 
{άιπε: [οά Ἱεα ἵπ ἀεσεοτί οὐ[ετναπεία Ρεπίενετατίπε, 
Ὦππουαπα ἆς ἱπάμβχία ἀοε]ατα(ασῖ γείες "Ρ]α- 

ας ο έρως Φα : ο.” 

αν κ 5 

ον ο Ὅμ 

οσον ιτ 

' 

ο σμρλόος, τος 

αν ανν 

, 3 
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α΄ }έλουτες ὅτι πλω αἰδοῦς ἔρωτ διχφίω. µέτεεη. Ὅλεν ἔμορε πλέίσον 

αὐτῇ Φαίνεί) (χρόνον ἀνὴρ συμθεθιωκέναι. ΣΠάντα ὸ δόλε τὸν δεισετῆ 
χρόνον ὁμαλῶς σιωμεβίωση. Αἱ δὲ ἄλλοις σιωμοικοῦσιν οὐ συμείβον, ὅ ὅτον 
λυπῶσι ποὺς ἆνοα ἢ ζηλοτυπῶσν, ἢ Ἀ[αφθρωνται σδὶ χρημάτων, Ἡ 
χολῶς λέγωσι, Ἡ Φφόύγωσι 9ρδόμδραι τὸς Φιλοφρθσιωώας καὶ σιωδιαι- 
.. ὧσε ἂν τῶτον ο οδόν πὸν χρόνον ὂν ᾧ ᾧ ωῦτι, «φρώτ]εση, Ἀπολεί- 

Β πεται (Ορρθὸς ὀΦπᾶνος ὁ τῆς συμειώσεως. 
έ. Εἰ μὴν ὦω ὀρλῶς πι Πλάτωνος εἶπε Αλλήης αν ὄφελον 

ἡμῖν ἂν ἀνδρὸς ὃ ὃς πολὺ δη χρόνον Φιλοσοφῶν, Θὐδένα λελύπηκε") 
ἑτέρρι κρλνωσιν. ΄Ἴσως 9 ὧς τὸ μέλι δει ανα ροςὸ 

Ὑλυκὺ δικτικὸν ἔχεν ὃν ὑλκωμὴῥων. 
αν. Κάτι αει γε ἥν γβόντων ὁ Σοφοκλῆς έρηκε γαβμέντως,. 

Σμικρᾷ πεελοιιὸ μι εὐνάζεε ῥοπή. 

«ς 

Καταγωγῇ ὸ ἔ ἔοικεν ὁ γεροντικὸς Ὑσένατος' ὀκδολὴ δὲ οἱ νομάγκόν ζὰν 
ὁ τ νέων ὀκπίήα Ἀἡ Ψυχὴ βία σιωωτοαβομὸρ» τὸ σωµβιτος. 

ς ο ἕν Ὀνάρῳ ἔοικεν ὁ ἀπαιδεύτων βίος, κενὰς ἔχων φαντασίας. . 

Α. 6. καὶ συνδιαιτήσεις] Τα (ορ Ῥτο ὃ συνδιαιτήσεις. 
«3. ῬΒ.2. «.] Βετπι. κ. αφ 147. Αριά Τεϊποαν. Βετπῃ. χὶ. Θεμιγώ οκ τοῦ σε ψυχῆς. ὉὈοπιρατείας ἵπ ΟΡΡ. 

Μος, Ρ. 5ο, Ὁ. εἴ 452, Ο. 
Β.4- τὸ μέλι] 8ἱο οοττεχὶ γη]ραίαπι μέν. 
Β. 6. “.] Αριά Ρίου. Βεσπι. οχΙ1. Ρ. 68ο. ἵπ σαι. Τ2επι/1 ἂὲ πίπια. Ἱπ Τσίηεαν. Επηρ]ϊοϊίοτ Θεμιίω. 
Ο.4. ζ---ιβ. ν Ἠί {εκ Ἰοεί εκθαπί {α0 Ρ]α{ατοΏί ποπηῖπε ἵπ Αρρεπάϊος ο. Ὠαπιαίοεπῖ Ῥατα]]εὶ. Βαοτ. Μ5. 

Ἐἰοτεπί. Εαπϊάεπι πειτε ἆςε Π6, πεφιε ἆἂε {εαπεπίδας οπιπίθας εχ Μακῖπιο εἰ Απίοπίο ἀερτοπι{ίθ, 
ππασπορετο οοπίεπάαπα «ος Ῥ]αέατοβπι Ῥαῦετο απέτοτεπη : οπα]ἑίοτο 908 ποπ ἀεδαῖ, ᾳπαπάο αά(οτ]ρίο 
Ῥ]ατατοβί ποπιίπε εχβαηῖ. ΑΙ αριάἀ οοίάεπα οοπαρϊ]αΐογεν {εταπίαχ ]οοῖ νετε Ῥ]ιζατολεϊ εκ Ηθσῖς αἱ 
Παρεγ[αηζ, οπαἱ ο αι έτοσῖς ποπηίηο : 4199 Ίοοο, Ἡέ Πίο ποη τερείεπἆἀρβ, Γ1ᾷ ᾳπεπιαιε ΕΡἱ {εὰς πιεπ]ο- 
τανῖπιωδ. Θεά Ποταπῃι αζ. αἆ πα. Ρατείπι αριά Βίοῦααπῃ Βουτα({ς ποπηίπε, Ρατίετα ἵη ΏεπιορΒΙ]ἱ Ῥεμ- 
{επ{ῖ5, εί αἰὈί εχίίαπί : αἱ ποίαὈίπιας ἵη Απιπιαάγετι, 

6.4. ὅ.] Ίτεπι αριἀ ἸΜαχίπι. εἰ Απίοη. Ρ. 7οή, πὈῖ ΙΠάοτο (πουίτας, 

τἴπιαπη αἀε[ε Ἰεσίείπιο απιοτ]. Ίέαφιε Ίοπρο πιαί αμ [αι ῥΡΙ]ορῥαίως πεπαἰπέ πο], εως [ή ὃν ἃς Τος 
{εππροτε οοηγ]κιῇε γίάετας Ἠμῖο υχοτί πιατῖτω. Ἰρίειτ αἱ ]αάϊοεπε. Εοτίαῇο επίπι 1{α {6 τς Πᾶ- 
ΊΝαπι ρετ Εοζαπῃ ἀεσεπηῖί οπιρυς πεαιαὈίΠεεγ αἱ Ῥεῖ, υξ οτα(ίο ΡΕΙ]οίορΗί, Ἠαιιά {Θοις ας ππε], ἁπ]-- 
οοπν/ΧΙξ. Αἱῑάὶ αυτεπι οομαὈίίαηί ποπ οοπγίνιηε, 
αωαᾳηάο αιῖ πιο]ε[ῆαπι αάζεταπε πιατῖείφ, θέ τἶνα- 
Ηταίε εΓρα εος ΙαῦοΓαηί, αμί ρτορίεΓ ρεουηίας ἁῑί- 
Πάεπε, ας πια]εάίομηξ, αιέ Ρος {αρεγδίαπνας βπηιι- 
Ιαίίοπεπα οοηίεπηξις {ωσίαηε νίτοτυπι Ῥ]απάϊείας ο: 
οοπ/(αείμάϊπεπι. ὉὈε, { ος (επιρογίς (ραΐωπῃ, 
αφ υο 164 {Ε Ρετιπέ µχογες, εχεπηετίθ, γα]ὰς εχίσιπι 
εοηνίνεπἀο ἵεπιρας τε]παυλέωτ. 
ο Νν Απ τεέε ἆε Β]αΐοπε ἀϊκετίε Ώιορεπες, 
«φις {απάτη πποδίς μέλίας ε{; ῥοίρῇ εἷως υἱγή, φις 

εεἀίπεπι ἀεδεῖ Παῦετε οομ]ιπέχαπι μπι οἰυήπιοάϊ 

γἱ οὐ. εχι]οεταίος Ίοοος πιοτάραξ, 
Υ1. Αιαιί βορ]ος]ες ἆε {επίδυς εἰεσαπίετ ἀῑχίε, 

γείαβα Ρατνο «οτροτα πποππεπίο Ἰαρία ααἰείεαης, 

ΜΜοις επῖπα {επ]]ς ἀῑνετίογῖο Ππαϊ]]ς εί: αγερί]ίς, 
ε]εξείοπί 3ο ηλιΤαΡίο. Ἐκείάίε επί απίπια νἰ, 
οοηίτίξο «οἵ{ροἵε. 

ΥΠ. βοπιπίο βποϊ]]ς ε{ Ιπάοδχοταπι ν]ξα, απἱρ- 
Ρε ν]ία Παῦεῃς ναπα. 

4Ε2 
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η. Οὔτ' ὂν ἰχθῦσ φωνὼ, ἅτε ὂν ἀπαιδεύτοις δεετὼ | δεῖ. ἀπτᾶν, 
9-, Δυσάρεσοι ὄντες οἱ ἀπαίδευτοι, καλες αφ οἳ οἰκιῶν ονήμικς 

χο. η μετομίζωτας.. 

'.. Οἱ μὸ ξένοι ὂν ταῖς ας οἱ δὲ ο αἰλύνο ὂν τοῖς ας νγμαό 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΎΥ 

ἐν 

αἰθλονόνσαι 

ια. Μήτε λίαν πολυτελῶς, µήτε ὤγαν ὠτολῶς, πεφῶ πὸ ) αθ) η 
ἑῷ ῆτα καὶ δίαιτων καὶ τὺ ἑτέραν, α[αωγίὼ τὸ σῶμα, Φιοικεῖν τὸ μὺ 
9 Φθονᾶδαι ἢ γελᾶδαι ποιᾶ, τὸ δὲ μισϊῶ-αι ἢ ἐλεῖφ-αι. φ3 

β. Καὶ ὁδοῦ κο αληδείας. χελεπὸν Ἀποπλανηθέφαι. ᾿ 

ΙΥ. Τῆς ἀγνομμλης δρετῖς, μις τὸ αφταροωγμῤε νά ἡ 

λαμπρότης οὐ βλέπεται. 

ιδ. Τὸ Ὦ ἴσν ἕνγώ, τὸ δὲ αληλὲς δν ἐκ. Φιλοσοφίας λόγῳ κο 
ε. Ἡ μῤ τροφὴ τοῖς λομναζορίῥος, ἡ οὲ δεετὴ τοῖς Αμα 

μόῥοις ἠδεία Φαίνεται. 
Ι’. Φρόνησις εὐτυχίαν ὡς τὰ πολλὰ ροίσ, τύχη διὰ -ὰ ποιῖ, 
(ζ. Ἐπικοτᾶ τὰ μὸν ἡλίῳ πόλνακη τὸ μα τὰ. δὲ αμα 

τὸ πάν. 

«1. π.] Τίεπι αρ. Μακ. εἰ Απ, Ρ. 1οο. υὈὶ Ζεπο αά(οπϊδίίας : εἰ Ρ. 7οό. ων ῄπε ποπιῖπς΄ Αλῤίόίωως Ερὶ- 
ουσῖ ἀῑξες. 

«39. Τίεπι αρ. Μας. εἰ Λη. ρ. 7ο6. ἄπε ποπιῖπε αέτοσῖ {αυ]εέταπι Ἐρϊσιτείς ἀἰδίο, Ἱ 
6] Τίεπι αρ. Μας. εἰ Απ. Ρ. 7ο6. απίοοεἀεπ{ϊ εοάεπι πιοᾶο {αὈ]εόχαπα. 
.τα.] Ίτεπι αρ. Μακ. εἴ Απί. Ρ. 145. {10 ποπιίπε Ῥ]πίατοβί. Θἰπιῖ]ε εβ Π{οσταῖς Ὠεπποπίς, Ρ. 1 8- 
β. ] Τίεπι αρ. Απίοη. Ρ. 850. {10 ποπαῖπε ΡΙαίατοἨϊ: σετίο ΡΙαίατοπεο νδ- αρ]εδχαπα. 

εΥ.] Αριά Μας. εἰ Απίοῃ, Ρ. 94. 
, δ. ] Αριά Μαχ. εἰ Απί. Ρ. 235. {40 ποπιῖπε , Ῥ]αιατολῖ. 
κ]. Αραά Μακ. εἰ Απ. Ρ. 34. Ρτοχίπιαπα 11 αιοᾶ εζ΄ πέναλϊπιας. 
. κ] Τοιά. Ρ. 78. 

εζ]. Ποιά. ρ. 74. Τίεπ αρ. Ατίοπίαπι Ὑπο]εί, Μ5. ΤΙ, Περὶ λογικοῦ. ΩΩΟΡΟΦΟΝΡΕΟ»Ρ ϱ» Όι ο -” Οἱ 9 ο) 9 

ΥΠΙ. ΊἌεφιε ἵπ ρί[εῖδας νοσεπα, πεαιε αριιά 
Ιπάοξλος γΙγειίεπι «.τετε οροτίεῖ. 

ΙΧ. ΙπάοξΙ, αἀαπι Πηε πποτοβ, αααῇά εκ αάϊ- 
Ῥι5, Πο ας {αῖς ο Ἠρωσεῖν αοίϊάϊε ππίργαηέ. 

Χ. Όι ρετερεῖηί ἵπ γἱ5, { Ιπάοδί ἴπ τεῦις 
αρεηάϊς, 2ὈεΓ{αηί. 

ΧΙ. Ίπ γεβίτα, γίδα, εἰ τε]ῖᾳμο οοτροσῖς ου]- 
{ὰ, ηεφμε [ωπητμοίας πἰπαμπι ηεφυε ρατοις Π9: 
γιά επίπι γε] Ιω τήαπα {ε νε] Ιπν]άίαπι αάάωςει 
αἱοταπῃ, ος ἵπ οάἵμπι γε] οοπαπἹ!{εγαίίοπεπῃ. . 

ΧΙ. Ετ α γία, εἰ α γετίεαίε αὔὈετίατε ππα]ατῃ 

εἴ. 
ΧΙΙ. ἹΙρποικ ν]παεῖς, αέ αατὶ Δε[οβῖ πα 

ΠΟΠ αρρατεῖ. 
ΧΙΝ. Ἐφια]ίίας εγαίπα, γετίέαν ταξίοπε ρΠ- 

]ο[ορΗίαε εχαππΙπαξιΓ. 
ΧΥ. Όι ῃς ααἱ οοτρας ἵπ ϱγπηπα[ῖς εκεσες 

οἶδας, ἵέα ετγιάτεῖς ν]γεας, Ἱααν]1 νιάεέυτ. 
ΧΥΙ. Βτιἀεηεῖα πε ρ]αγίπιαπι Ῥοπαπα {οτέι- 

πατη ἆοπαξ: {οτεάπα ΠΟΠ Ιἴεπα ρτιάεπείαπι {αεῖε, 
ΧΥΠΗ. Ρο] Περε οβιεῖαπε πυῦες, ἴεεπι γαἱοῃὶ 

ΡετζιγυαΓίοηςδ. 

 ἁ 

ο ων 

μα οφ ον. 

ας 

μι να. ως- αμ. 
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αμ. Ἐκ μὺ τᾷ ποδὸς τὼ ἄχφωβων, ἐκ. δὲ τῆς ἀλόγου Ψυχῆς τὰὺ 
ὤγνοιαν ἐπγεξελέῶ-αι δΕΊ. 

9. Ὁδινὸν τυθλὸν λαθξϊν, κ) σύμθμλον ἀνόητον, ἴσον ζωή. 

κ. Οὐχ ὅπω τοῖς ὀρφανοῖ παιῶν, ὡς τοῖ ἀνοήτοις ἀνθρώποιο «ὖτι- 
τύπω», χρὴ παρόναι. | 

ο κα. Οἱ πο ἡν αἰαιεῶν χερδῶν εἰς τὸς χαλὰς αἰναλίσκοντες λει- 

Β. αργίας, ὅμοιόν τι ποϊᾷσι τοῖς Ὑπὸ ἱεροσυλίας '}εοσεοβσιν. 

αρ. Ἔοιεν ὁ Φιλαργόρων βίος μέν νότα πόντα, » έχων, 

τὸν ὀὐφραρθησόμῆρον οἷκ ἔχει. 
«Υ. Οὔτε «ο  ρῦ ὁμιλίαν, ἔτε «δὰ ἐζρΑνοὸ χάριν δὲ 

ὀπιζητὲν. 
κδ.. ΤΠοτὸν μὴ ἐσοεσεν τὸ ποτᾶ ὁμλ, ) τραφὴ τν τρόης οἶχι- 

α Φυμίαν ἠκέσατο Φιλαθγυρίαν δὲ οὐ σοέννυσιν ν Ἡ χρυσο. 
κε. Ἔοικε ἡ κολακέα γραήῇ πανοπλία δὸ τέρυ 

| χω δὲ θδθεμίων παρέχει 
| κσ. Τὰ Ὦ ἕέλα τὸ θρ αὐξανοντα, ἐπ ασ τῷ «ουρὸς ου 
| λίσκε) ὁ Ὦ πλΏτοο τθέφων τὰς χόλαχας, ὑπ᾽ αὐτό πώτων δαφ)είρε). 

2/ 

εχει, 

Α.τ. μ/.] Τοἱά. απἰεοεἀεπἰῖ ἀείποερς {αὈ]οξίαπα. 
Α. 3. ).] Τοἱά, Ρ. τοο. 
Α.4. κ.] Ποιά. απἰεοεἀεπ(ῖ ρτοχίπααπη. 
ΛΑ. 6. κα.] Τοἱά. ρ. 220. 
Β.Α. κβ.] Αριυά Απίοη. Ρ. 227. 
Β. 4. κΥ, κδ..] Όσο Βὶ Ἰοεί ἀείποερς απἰεσεάεπίεπα {εᾳπεπῖες, πἆ εαππάεπι απέϊοτϊεαϊεπι ταζετεπᾶϊ νΙάεπίας. 

Ῥοβετίοτ {απιέας ε{ῖ εκ Ῥ]ηίατομο Περὶ Φιλοπλουτίας Ρ. 533, Ἑ» 
0.24. κέ.---λ.] Ποιά. ρ. 247. ἩἨοταπι ρεῖπιο εἰ ροβτεπιο αά{οτιρίατα εβ Ρ/ματοδί, οσείετῖ ποῦ επι: γἱάε- 

Ῥαπίας αἆ εαπάεπι απάχοσιἰαίεπι τενοσαπά1, 

ΧΥ ΠΠ. ' Όε ρεάϊ {ρίηαπι, ἵέα Ἱσταειομα]ϊ απίπιαε 
Ισπογαηξῖαπι εχίπιετε οροΓίαξ. 

ου]εέτείυτ. 
ΟΧΧΤΠ. ὓες α πιοτίο «ο]]οααίαπι, πες αἲ ο ο ως πο δα κά 

Γ.τ- 

"πόσες 

ΧΙΧ. για ἆποεπι «ουπα, εἰ {μ]έμπι οοπ/{Ι]- 
{οζεπ], {πηεγε, Ιάεπι ε{ῖ. 

ΧΧ. Νου ἵα οτδῖς ραετῖς, αααπι Εα]εἷς οπιῖ- 
πἴθις, έαίοτες αἀε[ε οροΓίοῖ. 

ΧΧΙ. Οπἱ εκ εατρίοας Ἱ]μοτῖς αἆ Ποπείία οβι- 
οἷα εί πιΙπεΓα {απηέαπα «οηγετεαηέ, Ππαῖ]ε αα]ά {α- 
οἶωπέ αἴαιε 1 αἱ εχ [αέτι]ερίο Ρῆς {ΕΠΙ [αταπῃ- 
{αοῖαητ. 
ΧΧΙ. Ανατὶ γω Απις εἰ βιπευτί οα.πα : 5 

παπι αυυπῃ ΠΙΒΙ] Ώοη Ἠαδεαε, πεπιίπειη Ἠαδει ααί 

ανατο Ῥεπεβείαπι ρείεπάιπη εἴῖ. 
ΧΧΙΝ. Ῥοει τειπριίωτ αρρειίτις Ῥϊρεπάϊ, 

ει οἶοας αρρειῖιϊ οἰδί πιεάείιτ: ανατϊτίαπι πες 
ατσεπίιπη πες ατάπα τε ἠπριῖς. 
ΧΧΥ. Ρίπι]] ε[ αἀμ]αίο ατπιατάτα Ρρίδία: 

αωἱρρε αυ; οὔ]εξίαίίοπεπα Ἠαδεί, αίαπι ποῦ ρτᾶ- 
δες, 
ΧΧΥΙ. Ισπα ἁαπι ἴσπεπι αµσεηί, αὉ Ἱρίο 

ἴρπο «οπ[απιάήτας: ἵτα ἁῑγίεα,, ἆαπι α]απί αἁα]α- 
τογς», αὖ 1ρῇ5 αάα]αεοτίοις οοτγαππράπέις, 
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κζ’. Ὥασερ οἱ κόρορες «παρεθιόύοντες «ξορύοσουσι τὰς εδ νεκρῶν κ 

μΙτὈο ας κο ς 

ὀφθαλμοὺς, ὅτως οἱ χόλαχες τοῖς ἐπαίνοις τὲς λογισυμὰς κκ...” 
Ἡ ἀνθρώπων. 

κή. Λαγώ Ὦ αύα, Φίλῳ δὲ χόλαχο, Φύσὰ πολέμιον ἡγητέο. 
κ». Χαθεν χεὴ τοῖς ἐλέγχουση, οὐ τοῖς χολαχεύασιν’ οἱ μῥ φλ) 

ἡμᾶς λυπομῶτες Φιεγείρουση;, οἱ δὲ χεθιζόμὃροι ὀκλύμσι ὶὶ σκελίζµαι. 
λ. Οὔτε τῆς γαμετῆς τὼ ἑπιρου, ἔτε τῆς Φιλίας τὼ κολαχείαν Ἡ 

δὲ «οθοπμών. 

λα. Οὔτε ἐκ τὸ κόσυωε τὸν ἥλιον, οὔτε ὂκ τῆς ὁμιλίος λεσέων ιὰ 
παῤῥησίαν. Ὅ.. 

λβ. Θηῤόόασ τοις μρ χωσὶ τὰς λαφωὰς οἱ κιωηγοὶ, τοῖς δε ἐπαίνοις 

τοὺς ἀνοήτης. οἱ πολλοί. 

Ἅγ'. Τὸν μὺ φαν τοῖς εοῖς, τὸν δὲ ἔπαινον τοῖς ἀναρᾶς» κσά ο 

νέµευ δεῖ. 
λδ. Γλῶστο βλάσφηµος, ο τμ λοκῆς έλεγχος, 

λε. Ὁ Τ ἄσωτων βίος, ὥσπερ κο ἡμέρον Ἀπορνήσκων ἐφάςλ. 

Ἄσ. Ἡ τχαρας, -- ἡ σελίνη, ὅταν τέλεια λῥηται, τότε χολή 
Φαίνεται. 

ἙΒ. 3. λα.] ΙΡίά. Ρ. 292. 
Β. 5. λβ, λΥ.] τνιά, Ρ. 255. Ρτὶοτὶ αά(οπρίαπα εβ Ῥ]αίατοΏϊ ποΙπεΠ, Ροβοτῖοτῖ πυ]]απα ; ππᾶε οἶδραι αιξοσὶ 

(Πρυῖπηυς, 
Ο. 3: 15] δίά. Ρ. 258. αἁ{οτρίο Ῥλπιατοβί ποπιῖπα. Ῥτοχίπιυς απἰάεπα 1δῖ Ίσσα, ουῖ πὶὶ ποπηϊπϊθ Απποίᾶ- 

ααπα, Ῥ]αίατεΠϊ εΏ ἵπ ΟΡΡ. Μοτ. Ρ. 40ο. Ο. Ἠαυεί εἰ Αροβοιιας Ῥτουετὺ. ΥΙ, 29. 
ϱ. 4 λέ.] Τοῖᾶ, Ρ. 264. 
Ο. 5. λε’.] 1Τοἱά. ρ. 277. ἀῑνετία ἵπ Ηοτὶς Ἱπίοτιρίίοπε, αΏῖ πί απἰοσεάσπίία Ῥη]]οπῖ, α]ῖφ Ῥ]αίατο]ο, (τῖοι- 

επ Όιβ., 

ΧΧΥΠΙ. Όε εοτνί αἆ πιοτέαος απάεπέ εοτυτῃ- 
συε οου]ος εβοάϊηέ, ἴτα αἀμ]αίοτες ]αιάαπάο Ίο- 
πηίπυπα πιεηίες «οτυπηριηξ. 

ΧΧΥΤΠΗ. Τ,εροτῖ οληῖδ, απιῖςο αἀμ]αίοι, Πᾶ- 
έωτα Ποί]ς ρυταπάνς ε[. 
ΧΧΙΧ. (αμάετε ἀεδεπιις πιααὶς τερτεπεπ{ο- 

τἶδις απαπι αΠεηίαιοτίβας: 11 επίπι πο αἀπιοίο 
ἀοΐοτε ετῖσαπε, ΠΙ ρταἁβςαπάο {οἰνιπί ας ἀε[- 
εἶμπε, 
ΧΧΧ. Ύεαιε αχοτί πιεγείτίοεπα, πε(ιε απηῖ- 

εἰείαι αἁπ]αίίοπεπη, αΠίεροπετε ἀεδεπιιας. 
ΧΧΧΙ. ΊΆεαιε Βο]επι εκ πιπάο, πεφιε εκ 

σοἱ]οαμῖο Ηδεγίαέεπη ἀϊσρηά], εο]]απιας. 
ΧΧΧΙΙ. Ὑεπαίοτες οαπίδας νεπαπέαχ Ἱεροτες, 

γυ]σις Ππ](ο εαρί: ]αμάϊοις. 
ΧΧΧΠΙ. ὨὈιδ ενας, Ροπῖς Ἰβυάεπα, εεδαετα 

οροττεξ. 
πνήθιον Τήησυα πια]εάίσα, πια]αε πιοηείς ι.. 

1ηάεχ 
ΧΧΧΥ. Ῥτοάίποταπι γίω, αξ αιοεϊάϊς πιοτί- 

επς, εβετίμΓ. 
ΧΧΧΝΙ. Βεπεβοεπίῖα, Πομεῖ Ίωπα, αυυπι μο. 

Ώα {πετῖς, ἔωπς ρι]ςμγα αρρατεί. 

λωμακ-. 

προοων ο, ο όυὁ όλος λ -- οι ας. ὃν ὁ τσκ ον, ο. νε θι μ. Φιλοι μή ὑμκ μ.ο 

ορθώς λλάς 

κα πέρας 



ονπος ο 

μ τ δὴ” μα 

ΛΕΝΙΑΝΑ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ. «σοι 

Αθ λζι Αγάρλου. Φερετέν, κο νεκρὸν. μυρίζευ ὂν ἴσω κείται. 

λη. Φλήρεται ὁ μΆὺ κόσμος 'συθὶ καὶ ὕδωτι, ὁ δὲ δει οχολάσων 
πλδτος έρωτ κο] μέθη. 

λ9΄. Ὕδρις κ ς οἴνος Ἀποχολύήκω εἰώῤασι Φίλοι τὸ ἠθη Ἔ Φίλων, 
µ.. Οἱ δυμοὶ, κοθώπε α] χλεύες, τυφλὼ τίχτησιν ἐγαλήμαπα. ανν 
µα. Οἱ μῤ τοαχὰῖο ἵπποι τοῖς χαλιοῖς, οἱ δὲ ὀξἒιο τς: μεπί- 

Ἡ γοται τοῖς μας 
μβ. Τὸ ἃ εὔκροιτον ντο τὸς ΜΑΝΑ ὁ δὲ οἰχιεκὴς λόγος τὶς 

ὀργὰς. Ἀ/σλύει 

μγ. ὍὭασερ ὄργανον, ἄνεσν «κοὶ ο)ιτέσν ΝΑ ἠδὺ 2Φεται, 
ὅτω καὶ [βίος, 

-μδ'’. Ὅπξ ἂν σωπᾶῶαι ων μηδοὶ εἴπης ἢ πῶς «δα τπνος 
2 / λ λ υ ἃ λ / 

ο ἁπωιτήσής τὸ πισὺν Ὁ σιωπῆς, ὃ μὴ παρέαες σεαυτῷ ; 
τυμέ.. Τοῖς μὴν αἱ τᾶ ἡλία πορόυομΏύοις ἔπεται κ αἀνάγκίω σιιὰ, 
τοῖς α α[. τ΄ δόξης βᾳζον ἀχολελει Φυνος. 

Α.1. ζ. 1 151ά, Ρ. 278. Τίοπι φαδάαπι νατῖείαίε αριά Αροβο[απα Ῥπουετῦ. ν. 89. υδὶ εἴῖ, ᾽Αχάριγον εὐεργετεῦν 
2 νεχρὸν μυρίζει» ἑ ἑνὶ σύγκενταῃ. Πλούταρχος. 

ΔΑ, 2. Αη, 9] ΤΡιά. Ρ. 392. Ῥτϊοτί αἁ(οτρίαπα εβ Ῥ]αίατοβί ποπεῃ, ροβετῖοτὶ ἀεῖποερ» {εααεπίϊ πι]]απα 
αἀἁάίαπα ποππες ; αί {40 εαάεπα αιέτοτίίαίο ρτοδἵζαπα γἱάεαίατ. Ετίας εχβαί εἴῖαπα ἵπ Ατίοπ Ὑ]ο]είο 
ΜΒ. Τιπ]ο Περ Μέδης. . 

Α,σ. µ,μα, μβ «1. Τοἱά, Ῥ. 329. Ῥήπιο αἀάϊέαπι εβ Ῥ]αίατοΏί ποππεπ (εἴἴαπε Ίἴεπι ἵπ Ατίεπ. Ὑἱοὶ. ΜΕ. 
Τ{, Περὶ Θυμοῦ.) : ἰτία ἀείποερ {ου πίας Ώπε ποπιῖπε, αποταπι υἱππαπα ἴεπι εβ Ῥ]αίατεμϊ ΟΡΡ. 
Μο. Ρ. 88, Ὦ. Ὡς /ὃ ὁ Καικίας τὰ νέφη κ.τ.λ. Ιβίεωσ Πίο α ποὺῖ οπή[απι, 

Β.4. μΥ.] Ιοίά, ρ. 274. αἀάῑίο Ῥ[αίατοβί ποπηῖπε, Ῥτοχίπια {1ο ιο εἰ γοζημεώς Πα] ΡτοάΙ{α, Ιζεῃι 
{απί Ῥ]αίατοϊ εκ ΟΡΡ. Μογ. Ρ. 756, Β. 

Ἐ.ό6. μδ.] Τοῖά. Ρ. 287. αἀάϊίο ποπαῖπε Ῥ]αϊατοβί: τεξῖε, πεσπε, Ἠαιά ἀϊσαπι: Ῥτοχίπια απ]άεπα εαᾶἆεπι 
Ρ. 387. ἀεϊπεερς ἰτία {απί εκ ΟΡΡ. ᾿Μοταὶ. εἰ Πιῖ9 Ἰοοῖθ ποίϊαία Ρτοάεηπίατ: «15ο Πος Ίουο 4 ποὺΐς 
οπιαῖζα {ιπί. 

6.2. µέ, μς.] Ιδίά. Ρ. 4οδ. 

ΧΧΧΝΨΠ. Ἱηριπο Ῥεπείασετε, εί πιόσείιπι ΧΙ.Π. ΆΑαια Όσῃο έοπιρεταία πβαπηπιαίοηςς, 
µησετε, αεηια]ία {απε. Ἱεηῖς οταΓίο ἴας, ἀῑΠο]ν[ε. 

ΧΣΧΝΥΠΙ. Μιπάις αμίάστὴ ἶ ἴσπε εί 4(µαρε- - ΧΙΙ. Ομεπιαἀπιοάμπι οΓραπυπα Ιπέεπείοῃεπι 
τὶς: αἵ Ἰαχυωτίοίογαπα ορες πιοτε εἰ εὐγίειαις. 4ος ΓοΠΙΙΠΠΟΠεΠΙ αοεϊρίεῃς {αανε Πε, {ς εἰῖαπι γἴτα. 
ΧΧΧΙΧ. Ρειι]απεία ες νίπαπι απιϊοῖς πἹοΓες ΧΙΙΝ. ἈΝεπιπί ἀἰκετί ᾳαοά ταςετῖ νῖ5. Όιο- 

απηίοοτυπα ἀείερετε {οἱεπῖ. πιοάο επίπι 20 α]ίο ροίζα]αδις Π]επεί Πάπα 4 παπι 
ΧΤ,. Ίτα, μὲ «λπερ, ος σας ρατῖαπίε οτἰπαίπα- τπῖε ΕΡί ποπ Ργεε{Ηεετῖς ἓ 

;.Ἡρηες. ΧΙ.Υ. Όι εο. ααἲ ἵπ Ρο]ε απιδ]απε, πεοε[α- 
ΧΙΙ. Ἐαυί ἀατί {απίς, απὶπιί γεμεπιεηίες τα- τίο {εφαΐτας απισγα; ἵεα 19 αιιί ἵΏ σ]οτῖα γετίαπευΣ, 

Ώοπε, ἁπουπειΓ. οοπιἰ(λέις Ἱηγ]άϊα, 
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µς’. Τὸ τῆς δόξης Χάλλος ὥασερ ὑπὸ νόσου τῷ Φφθόνου ταχὺ χοζν- α 
Φλείεται. | ΚΑ 

μζ. Ὥσσερ ὑπὸ τᾷ ἴ τὸν σἴδιρον, ο οὕτω τὸς Φιθονεροὺς κχσὸ τὸ 
ἰδίῃ ἤφους χατεῶίεῶα/. | 

µη. «Εἰς Χάτοήϊρον ύψος, δεώρει καὶ ἐἰ ο μθ. Χαλὸς Φαΐει, ἀξια 
τότε «οεωτε εἰ ὃ αἰλρὸο, τὸ τ ὄψνεως ἑλλειτὲς ὡροιῖζε κάδοκοφρήρ. 

μ΄. Τὰ ὮὮ φυπὶ Ἀπὸ τῆς ῥίζης, ἡ 3 δόξα Σσὸ τῆς Φρότης Ἁλή- 
Ψνεως αὐξει. 

ν. ἵππω δεετίω ὁ ὂν πολέμῳ, Φίλε δὲ πίσν ὂν ατυχία αν 
να. Σκεύη τὸ Ὦ χοινὰ κραί]ονα, Φιλία δὲ ἡ παλαιοτέρο.. 
β. Φεύγει δεῖ τὼ Φιλίαν ὧν ἀμφίξολος ἡ αἱοεσις. 
Υ. Ἐν πολέμω μῤ θὺς ἡρβδήςν αλον χρυσοῦ ρε ν 

ὃξ τῷ ἕν ὁ λόγος τᾶ πλότο, στο {ς 
«) 

γδ... Οὔτε ἵππῳ χωθλε χαλιᾶ, ἔτε πλότῳ 'χωθλς λοραμ, Δωατὸ 
ασφαλώς χβήσωδλαι. 

νε. Οὔτε συµπόσον ἀνόν ὀμαλίαρ, ἔτε πλΏτος Καρλ Ἀεῆς ον 

νὼ ἔχει. 

Α. 2. μζ’.] Το. ουπι ταεῖείαίς Ἱπ{οτρίϊοπῖ9 (Ἴματγεδ: εἰ Ῥ]ωλαγεδ, 

Α. 5. μή.] Τδίά, Ρ. σό6. 
Β. 1. ια) 1014. Ρ. 56ο. Ὑϊάεέατ οοτϊρεπάπτη ἀπὸ τῆς αρώτης ὠἠσολήψεως, Υεὶ κλάµψεως, αὔξεται. 
Β. 2. ν,να.] Τοιά. Ρ. 18. ἀείποερς Ροβία, αάἁ{οτιρίο αἆ ρτῖι» ποπιῖπε Ῥ]μίατολϊ, αἆ Ρροβετῖας π]]ο. 
.. Εμ. Ρ. 720. 
Β. 6. Υ, νδ, ε.] Αριά Μακίπι. Ρ. 757. Ρίπουπι {Πα πο[ηῖπα Ρ]αιακοδὴ: 

ᾳποτμπα ἆπο Ρτοχίπ]α δ΄ οἵ νε αἆ ελπλάεπι αἴηιε νγ, ααέτοτιαίεπι τείετεπάα νἱἀεηίωγ. Ώπο ποιηΊπε : 

ΧΙΝΙ. (Ἱοτία ρι]ολγίεαάοι αὉ Ιηγίάία, αια[ 
πποίΡο», «οΓΓΗΠΙΡΙΕΗΓ. 

ΧΤΙΝΠ.  Ὃι {εγασίαε ετταπι, {5ὰ Ιπγ]άος Τα19 
1ρίος πιοτῖθμς οοπ/{απη!. 

ΧΙ, ΠΠ. Τα {ρεομ]ο {ε οοπίεπιρίατε, εί { ρυ]- 
εἩειτ 4ΡΡαΤε25, εα ἴο «Ἡ ἀεεεπί ρι]οπταπα: {πα 
ἀείοτπαῖ, 1ά αιοά {αοῖεί ἀθεείε, Ποπείαίς πιοζΙΠα 
{αρρ]ς. 

ΧΙΙΧ. Όι ρἶαπως α ταάϊος, Ἱία ρ]οτία α ΡτΙπΙΑ 
εχΙ{ήπιαίῖοπε οτείοίξ, 

1,. Ἐααί Ῥοηπίωίεπι ἵη δε]]ο, απιὶοί Πάεπι ἵπ 
Αἀγετία {οττπα ]αάϊςλπιμς. 

ααϊδιας ἀείποερς αἷῖα {αὐ]ιοϊαπέατ 

ΤΠ]. Ψαία ααἰάεπι πονα, αἲ απηϊοϊεῖα νοιωβίοτ, 
πηε]ίογα {απε. 

1Η. Εαριεπάα εἴὲ απϊοἶεία εοΓιΠα Φμοσωσ αηῖ- 
πηυς Ἱποετίις ε{ε. 
1. Ία Ῥε]ο ααϊάεπι αἆ οοτροσίς. αρ λκαι 

Ρ]μ6 αωτο να]εῖ {εττωπη, Ίζεπι αἆ ν]ίαπι Ῥεπε ρε- 
τεμάατη ταῖίο ρτα/{ναηΏίοτ ε[ε ἀῑν]εϊς. 

11Ν. Ἀεφιε «ιο [πο Ίαπο, πεᾳιε ἀῑνίεϊν 
ππε ταίίοπε, {ωΐο μεἱ ροῄαπιι». 

ΗΝ. ἨΧεαιε οοπγΙγίαπι Ππε (ογπιοπο, Ώοφις 
ἁἰγιαάα» πε γἱτεμίέε, γο]υρταίεπα μάρεῃε. 1) 
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. «Αἱ μῤ ποδρεις ἐῶῆτες τὰ. σώματα, αἱ δὲ ὑπσέρμετροι. Ἅ 

τ μσίαι τὸς ψυῤε ἐμποδίζασιν. 
| νζ.. «Οὔτε ἵππος ὀὐλμὶς κοήοιτ᾽ ἂν πολυτελῆ σιόυἰὼ ἔ έχων, δλλ) ὁ 

τῇ Φύσὲ λαμπρός ἔτε ἀθὴρ ασαδαῖος ὁ πολύτιμον ἐσίαν κεκτηµηρος, 
δλλ' ὁ τλὸ Ψνχὼ ἡλρναῖος. 
ή. Ὁδὸν Ὢ τὼ. λειστατίω ὀκλέγεῶς χε, δν δὲ 7 αλυπότατον. 

δι Ἐποδύεῷαι δὲ τὰ Ὦ λώρροα χιτῶνα, τῇ δὲ λύπη γουι). 
| . 'Οὔτε τὸν αῤῥωσυμῶτα ἡ χρυσοπους ὠφελέῖ κλίνη, ἅτε τὸν ανόητον 

πλω ανυχαι ιά 
ἔα. Τοῖς Ὦ νοσᾶσιν τεὸς, τοῖς 3 οἴτυχῶσι Φίλες δὲ συμπαρόνα, 

σι ἔρ. .. ο αφανᾶς τύχαμ κολάξ οἱ σφοσυοὶ τν ανέμων, μεγάλα 
ποιοῦσι ναμαέγια. 
ἷ . ΕΥ. Ὥσσερ οἱ ἂν ἀὐδίᾳα πλέοτες, καὶ τὸ σοὸς τὸν χεμῶνα ἔχρσν 

΄σπιμα ὅπως οἱ ὂν ἁὐτυχία «Φρονομῶτες εὖ, κοὶ τὸ αθὸς τὸ Εχουν 

ἠποιμάχοσι βοηθήμοπα. 
Δ ἕδ. Ἔοικε ἡ τύχη Φαύλῳ αλονοῦήτη πολλάκις 39 τὸς μὴ νική- 

σανᾶ, σεφανοῖ. 
ἕε. ᾽Απυχίαν κρύζε, ἵνα μὴ τὰς ἐχορὰς σοῦ μον ο 

α, 1. νή,»ζ.] Αριά Απίοῃ. Ῥ. 762. αά{εηρίο αἆ ρπῖα9 ἀῑξξαπι ποπηῖπε Ῥ]ωιατομ!, αἆ αἰίογαπα Μμίοί αὲ λα 
η/οτίρί]ο σπι Ἠου εἴῖαπα οοπηππαπ]σατῖ γ]άκαίας, 

Α. 6, ν, 3.] Αριά Μασίπι, εἰ Απίοῃ. Ρ. 70ο. εδάεπι, αμα Ρτίογα ἆπο, Επ]! βσηϊβεαίίοπε : 
αρ. Ατίεη, ιοἱείι. Μ5. Ἔτε, Περὶ Λύπης. 

Β.0. ξ-----ν.] ΤΡίά, Ρ. 818. αἲ Ρείπιαπη {επιεπέῖαπι αά{οπῖρίο Ῥ]αίατολί ποπαῖπα : 
πες Εἶ]ας ααῖ οἷος τεραβπα!. Ίποερθ οοπιπηυπ]σασί γἱάείας : 

ΙΤ ΝΙ. ἵἜε γεβες εαίατος «ΟΓΡΟΓΑ, Πο Ιπιπιοάίςαε 
αηίπιος ἱπιρεάϊμπε. 

ΤΝΗ. εόν πι εαυυ5 ]μάϊσδέατ φεπετοίας Ρί6- 
Ποίο ουπαία, {εά ηλευτα. εκοε]]επεία: πεῃμο γΥἱτ 

Ῥοπις οεηίείαΓ ορωπα πιαρπ]τμάϊπε, {εἆ αηϊπαί ρτᾶ- 
Παητία εἴ τοῦοτο. 

1/ΥΝΠΙ. Όι νία Ρἰαρίβισια, Ἱτα γ]ία (ταπαι]]- 
Ἡβππια, ε]ἰσεπάα εξ. 

11Χ. ΤΠοταςί {πρετ ἱπάμεπάα εβε εωηίσα, τα 
ετῖαξ πιεης. 

Ι.Χ. Νες αρτοίαηίεπι Ἰαγαί Ιεξτις αυτεῖς {α- 
έα]τις ρεάίδας, πεαε {μ]εαπα Π]]α[Εεῖς Γοτευπα. 

ΙΙΧΙ. ΑΡατοιαπεῖρυς πιεάῖοος, ἰπ{οτευπατίς απιῖ- 

το, τ. ι 4- 

3 εῇ είῖαπι 

αποά επ ρτοχϊπιίθ ἆθ- 

ϱ05, αἀε[ε οροτίεί, 
Ι,ΧΙΠ. δρ]επάϊάαε {οτίαηαε, υέ νεπῖί γε]Ἰεπιεη- 

{θ5, πασπα εβιεῖαπῖ ποι/τασία. 
Ι.ΧΙΠΠ. Όε αιἱ οα]ο {ετεπο παγίραπε, Ἱπβτα- 

ππεπία εἴίαπι αἀγετίας ἱεππρεβαίες ρᾳταία Ἠαδεηίς 
5 αἱ ἵπ Ἰας {οτίπα τοξο [βρίαΠΕ, ριαβάϊα 
4οαιε αἀγετίας αἀνετίααι ΠΌἱ «οπαραταΠ. 

Τ.ΧΙΝ. Εοτίαπα απιϊς εΠ πιαἰο οεγαπαῖπαπι 
Ρια{άϊ: Ίπρε αμῖρρε εο5 εἴῖαπι, ααὶ Ποπ γίος- 
ταηῖ, Ώπιεη «οτοπαῖ. 

ΓΙ. ΧΝ. Ἱηβοτιαπίαπι οεῖ]α; πε σαμάϊαπι ρατίας 
Τπϊπηϊςίς ἐς. 

α 
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ἔς'. Ἐν μὴν ταῖς 

νοᾶσιν οἱ πλᾶσοι. 

ἔξ. ᾽Αβῥωσυμῶτι Φορήον οὀλβεῖναι, ἢ πιλύτῷ Ψυχῇ «τυχίαν, 
ταυτὸν ον. 

ξη. ράμο δωιτα, κοὶ ὦφρονος εὐτωία, τὸ δυσώρεσου. .. Ύλ 
ὅδ.. Ἡ τυχη κος τοξύτης, ποτε μὸν ὀβιτυγγοίνει (βάλλησα. εφ 

ἡμᾶς ὥασερ οί τινα σιοπῶν, ποὲ 3 οτι τὰ σύνεγωο αδακεμῆμα ἡμῶν. ο 
ο. Οὔτε ναι ὃς ἑ ἑνὸς ἀ[ωρίή, ὅτε (βίον ὁν μιῶς ἐλπίδος ὁρμιδέον. | 
ος. Στάσμοι εἰσν αἱ τἴό «οεπαιδόυμᾶων ἐλπίδὲς, ὡς ὂν λμθμι τῷ 

λογίσμὰ ὁρμοῦσαι. | 
0. Αἱ μὺ τῇς « δψετῆς ἐλπίδες ἰδίαι επ τῆς ψυχῆς, αἱ δὲ τῆς 

χφαίας νόοι. 

ΟΥ. Ταντὸν ὅου ο αἀθενοῦς ο γχυβίά σιαάφος ὁμμαν, ια) ἐκ « Φιώ.. ο- 
λης γνώμης ἐλπίδα.. 

ο)”. Αἱ πονηραί ἐλπίδς, δᾷ, οἱ χοχοί Κα ὦι τὸ ἁμαρή- 
μπα, ὤγουση. 

ο. Οὔτε γιύη χωρλς ὡς οὔτε ἐλπὶς ἀγανὴ χωθλς πόνου 
ωό] τ χρίσμο. 

Ἡὸδύ ὄου ὁ ώσσερ Φίλῳ ολ, τω ὸ λό[ω χολὰ ών 

ΠλονγταρΡχοΥ 

µέραις παρομοῦση, ἐν δὲ παῖς ατυγίαις α.. α 

Α.1. ἔσ' 1 Ῥοτίο ἆ ἀτυχίαις τηυίαπάα η ἵπ εὐτυχίαις. ' 
Β. 2. σ-.---.ε.] Αριά Μαχίπι. Ρ. 852. Αά ο αά[οπρίαπι εβ Ῥ/ωατεδὶ, αἁ ο. δοσγαήἡς: εβ ἵαπιεπ εἲ Ἆος ρτοκ- 

παπι ε]ι{ίάεπι οο]οσῖβ αἴατιο απἰεοεἀεπίῖα. 
Β.5. οβ.. 1 Τίεπι αραἀ Απίοηυπι | ἵπ Ψπο]είο Μ8. ΤΠα]ο Περὶ ᾿Αρετῆς. 
Ὀ. 1, ος.] Αριά Μακῖπι. ρ. ὃς. αμ. Πίπ]ο ος, δοσγαἰς, αἱ. Ρ]ματοδ). 

ΙΧΥΙ. Ῥ]ιτπαῖς αέ ἵω εὐτίείαίε ἀε]ίταπε, Ιία 
ἵη {εουπάα {οτίαπα ἀεβρίπητ. 

ΤΙ ΧΥΤΙ. Ιηβτπιο οηµς Ίπιροπετε, εἲ αΠΙΠΙΟ ἵῃ- 
ἀοζχο {εομπάαπα {οτέαπαπι, Ιάεπι εἴ. 
ΤΧΥΤΠ. Έτ αρτοιηείς νίδχα», οί πω ΡΙοί- 

Ρε; {αεσε[ας, πποτοί {αΠε, 
Τ ΧΙΧ. Ἐοτίμπα αξ {αρϊείατίι5, Ποππαππ( αι 

οο]]πεας, Ρείεῃ5 πο γε]μῖ {εορµπα: πομημπι- 
αυαπι {είς ρτοχίπια ποὺίς εί αἀ]αοεπεία. 
ΤΧΧ. Νες πανί µπα ἀΠΕἨΟΓΑ, πες γΥΙίὰ υΠ8 

{ρε, τπιαπἆα ε{ὲ, 
Η ΧΧΙ. Ριαῦ]]ες {απε εταάϊέοταπι {ρες, αἱ αἩβ 

ἵη ταζοπῖς Ρροτέα οοπΕϊπεαΠέΗΓ. 
ΤΙ ΧΣΧΙΙ. Υἱτμεῖ {ρες, {απ ρτορτία απ : 

αἲ ρταντταεῖς {ρες [απέ {ρατία». 
ΓΣχΙΠ, Ιάεπι εβ Ἱπῃβγπια παγεπι ἀνολνήν 

οοπίῖποτε, εί {ρειη ἵπ Ρἵανο «οπΠ]ο Ροπείε. 
ΤΧΧΙΥ. Ίπιρτοβα {ρε», αιεπιαάπιοάμπα ον μά 

γία ἆμσες. ἵπ ΕεΓΤοτες ἱπάιποιηξ, 
ΙΤ ΧΣΧΝ. Νες πια]εγ πε αν πες ἔορα (ρος 

Ππε Ίαδοτε, ααἱάαυαπα ρατῖε αεῖ]ε. ΜΕ 
1 ΧΧΝΙ. Γαουπάμπα εξ ας ουπα Ῥοπο απιίσο» 

{Πο Ῥοπᾶ ουπα γαίίοπε {εηείςείθ, 
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.) Παρεκελάωετο τοῖς νέοι τρία οῦτα εχερ’ οι Ὦ τῆς γνώμης 
ο οἶπι δὲ τῆς Ὑλώσσης αγἰὼ, πι δὲ τὸ «εοσώπε αἰδῶ. 

οη. Ὁ Ὦ χειμὼν σιέπης, τὸ δὲ γῆρας αλυπίας δεῖται. 

98”. Γέρων ἀνόητοο, ὦασερ τβίοων παλαιὸς, εἰς Φόδὲν ὕδτν όΌλετος. 
υπ... Οὔτε ορ ἱματῳ «φεωείλαι δωατον, ὅτε αμάρτημα, χρόνῳ. 

καν ῳ νεο μικρών ἁμαθτημάτων ἀννητολήπως ὀργιζομᾶρος, 66χ 
β ἐᾷ ᾧ οἱοιγνῶναι σ ἁμαςπώννπε, πότε ἔλατ]ον κ) πότε μέῖζον ἠδίκησεν. 

ο ο σσ ΥΣ πο πο ΤΑ ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΙΝΑ. 

«πβ’. Ῥεύτακοπυς τείετ Αποοβιαἄπι ΡμΙ]ο[ορΏιπ. νεμαπιοπέί 
γετρο αίαπι εΠε ἆε ααοάαπαι ηπη]ς ἀε]ιοαίο ἁῑνιίε; απ Ιποοτγαρία5 

{αππεη εί οαβής εἰ ρεγηίοσετ ἀἰοεραίατ. ΊἈαπι, {Μπα γοσεΠ] 
εἶαθ Ιπ/γαόίαπα οαρΙΠαππαπε ατίο οοπιροβίἁπα εί οομἱος Ιαάρύῃ- 

ο ἆο5 αίαιε Π]εοερτα νο]αρίαίήαιε Ῥίεπος ν]άοτεί: ΛΝ2ΙΙΙ {πίεγε[, 
απο, σιέδως 16Ο γής οσα} [Αή19, ῥο//εΓλογίδις απ ῥγογ1δης. 

πγ. τε 3ὸ αἴγιρο, ὦς Φασι ἄλλοι τε κοὶ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Φφι- 
λοπενθὴς καὶ ἀτελὴς «οοὸς κορπογωίαν. Διὸ « Σοφοκλῆς ἔν τσι Φφησίν' 

1. οζ.] Τά. απἰεοεάεπ(ϊ ἀείποσρα {αρ]οξλαπη : εί αριἀ Απίοη, Ρ. 867. δι ἁῑεταα» αἆ Γρίαπα τείοτίατ 
Ῥλαίατεβαπη ; ηας {οτπιι]α, Πλούταρχος φαξίκελεσατο τοίς γέοις κ. Τ. Άν 

8. οἵ. Ιὐϊάεπι εχ Απίοπίο Ρ. 86ο. 
4. ο. ] Τυϊάεπη εκ Απίοπίο Ρ. 875. 
5. π ] 1οἱ4, εκ Μακῖπιο εἰ Απίοπιο Ρ. 839. π 
6. πα.] Ἱπ Ατίεπϊ Ὑἱο]είο Μ5. απἀε εἀϊάϊε Μαίπανας αἆ οαἶσεπι Πε] Ώε ΎΠϊοίο Ῥμάοτε, εχ[αϊ {αῦ 

ποπηῖπε Ῥ]αίατοβϊ : αἲ αριά Ρίοῦ. Ῥετη. ΧΧ. Ρ. 173. εἲ ἵπ Βεπίεπ(]ς Μακϊπιϊ εἰ Απιοπιι 3290, αά[οτὶ- 
Ρίίας ΑΡρο]]οπίο, 

Β. 4. Ἐιστακοπυς] Αρυά (ε]]ταπι ΠΠ, 5. αι εκ Ἱποςτίο αἱ πιΏς ρετά]ίο Ῥ]ηίατοβϊ Ότο {απιβΠε γἰάείας, 
Ῥιέχαπα Ατοβιαϊ Ὀτεγίίετ πιετποταίησ α Ῥ]μίατεπο ΟΡΡ. Μος. ρ. 126. Δ. εἰ βΥγπρ. Ἡ, 5. 

0.3. Ἡτε] Ῥοτρ]ψτῖας ἆε Βίγρε, αρ. 5ἱοῦ. Θετη]. οἡῖ, Ρ. 563. Ῥορβοε]εα επι ο Ῥ]πίατομο Γαπιία Υάεη- 
τας: εχβῖρυϊ εα {εεππάαπι Βπαποϊίαπι Έταρτη. Ρ. 28, 1. α αἱ εκ σοἁ, τες, ἆπο γετρα πηα{αν]ί, ὦὤπο- 
θλέπειν εί { ἰσαμόριος. 

1ΧΧΝΠ. Ηοτιαῦαίας Ίμνοηος, (τα χο Ἰα- ΙΤ ΧΧΧΙ. Ομ! οὗ Ἱενία ρεοςαία νελεπιεηέϊβπιε 
Ῥετε: ἵπ απίπιο {επιρεΓαπίίαπι, ἵΏ Ἱπσυα Πἱεη- {ποςεπίεί, ποπ Ππίε ἀῑσεΓπετο ρεσοσληίεπι 4Ἡλη- 

σπα, η νυ]έα γεγεουπάϊαπῃ, ἆο ππίηις εἴ ᾳιαπάο ππα]ας αἁπιί[ετῖξ ρεςςσαέπα. 
ΓΗ ΧΧΥ ΤΙ. Ηγεπης εοραπιοπέυσι, {επεέχις να- 

ευἰέχίεπῃ ἁο]οτίς τοφυῖσίε, 
1 ΧΧΙΧ. Ῥεπεκ Πμ]ευς, μέ. νεεας ρα[ίαπι, 

πυ]]1 περοξῖο αρεις εί. 
1 ΧΧΧ. ΧΝεο ἱρηί γεβήπιοῃίο; πες έμτρα 

Ρεεςαέωπῃ {ΕΠΙροτε {ερί Ρροῖείῖ, 

ΤΧΧΧΙΠ. ΊἹναπι ρορµ]α5 αΓΡοΓ, αέ αἴαηέ οἶπα 
οί, ἔαπι Ριύυτακομύς, Ιαόαϊ εί ἀεάϊι οἲ ἵη- 
εβῖοαχ αἆ {ειδα Ῥοτίεγοπάο». «Όματε εἴαιη Φο- 
Ρπος]ες αἰςιδί ἀῑεΙς: 

4α 3 

στον. μμ. ο κ λος οι ο, οκ κυρα ιῥαλι 

τρ γ΄ ι η 



Π Ἡ Α β ο ιΦ 

ΠλΛΟΥΤΑ Ρ ΤΗΛ ὃν ἁ θζ« 

5δοό .ς οἱ .. 

Οὐ 2) ποτ ἀνθρώπων λα, κκ... 4 
Μέγαν ὄλδον ἀποθλέψαι- ο ας ο. νο ιάτ ΕΤ 
Τονυφθλοίη. 9ὃ ἰ ἐσοιμιάθλος ' ν ία 
Ὅσις αἰγείρα [βιοτὼν ἀποθώλλει. 

πδ. Ὅπ ὃ «ᾗ Διωνσίων, κο) 0 λωοβΙώ δα ο ὼ μψ. τοι - 
Θεσμοφορλων, καὶ ήν Ἐλάνσνίων τὰς τελετὰς Ὀρφόὸς, ἀνὴς Ὀδόσ' 

εἰς πις Αθίιοις ἐ ὀκόμισο, οἱ εἰ Αἴγυπίον αφικόμῆμος τὰ τῆς Ἴσδος καὶ κ, Β 

τὸ Ὀσίραδος εἰς τὸ Ὁ' Δηξς κοὶ τῇ Διονύσε µέζατέεικεν ὃ όρμο, Φδάσκει ἳ 
μῥ ΤΙλοΥταρχος ὁ ἐκ Χαιρωνείας Βοιωτίας. 

πε. ΠΛΟΙΤΑΡΣΟΣ δὲ ὁ νάρωνάὺς πω Υῷ σωσιῥράν Μεν | 
Λητω δὲ τὶὼ λήθίω, Ἡ πὰὺ νύκτα, ὃν ᾗ οἷόν τινα η α]όνοια 

δέχεται. ; προ. ο άρον, 
. 
κ. 

πο. Ὅπ Φθύτως 9ος ὁ ὀνόμισων οἱ Αὐιι κο] Φόῤμώς ο] μόῤ « 

τοι καὶ Ἑλλίωες, ὕλιον ὁ σλίώίω, καὶ Μρροὸν κοὺ γἱῶ, κοὶ τἆλλοι Ξι- | 
χεα" τᾶτο φδὺ δὴ κο ὁ Πλάτων, καὶ ὁ Σικελιώτης ΗΝ καὶ ὁ 

Χαφωνῶς ἐδίδοιζε ΤΙΔΟΥΤΑΡΧΟΣ.. 
Μί .. πόδ 

πζ. Καὶ ὃϊ μεμήθαι καὶ ὧν ὁ Χερονεχσ ἐἶπε « αἩ 5 θθνοίας 

ὀόματος, ὡς Πλάπωνος ὅτω «δι ᾧ είαν χελεύσαντος. - ον: 
4. 4 

' πδ. | ΤΠεοάοτεία» τας, η Ουταί. 1. Ρ. 468, Α.. Αα εἴῖαπι ρτοβίάίηιας ἵπ ρα Ρας. κ 
.πε.] Ισιάεπι 11. Ρ. 15, ο ὧν 
. ασ] Ιρίάεπα ΠΠ. Ρ. σ1ο, Β, 
. πζ’.] Ῥτουίας ἵπ Ῥ]αι, Ταπι, 1, Ρ. 127. Οοστίσεπάνπι----Καιρωνεὺς-- Πλάτωνος ὅτω «ῳρωτου τὸν Φείαν καλί- 

σαντο. Ὑἱϊά. Βεπί]εϊι Αάάεπά. ἵπ ὨὈΙΠ. ῬΠα]ατίά. Ρ. 2093. εἲ Γνεππερ. αἆ Ῥμα]ατιά. ΕρΙΠ. Ρ. 149. 
ΩΩ)» οι - Ἑ εν 

. ο 
Νοπ ἀεοεῖ αἆ Ποπιίπατα Νοξχεπι, αα Ίπεῃς ἰκώ Ιείΐνεπ, 1ά ον οὐ νίοποαι 
Μασπας τείρίοετε ἀῑν]ίας : 
Έα απο ἆῑς, ραβ15 Ἱπ[ατ {ο18 
Ῥορυ]1, εκ Ιπσυνπίατ, 

1 ΧΧΧΙΥ. Ἐεία µηεϊαϊοπείαιε, Βαεε]ῖ, Ῥα- 
παίπεηααα, Ὁετετῖ Ἐλευμαῖα, Ότρπεις, Ρεηίο 
ΟἀτγΠας Αέπεπας αἰεα]τε: εἰ ἵπ Ἀοσγρίμπι Ρτο- 
{εξχις, Πιάϊν ει ΟΠτίάϊς (πετα, Ιπ Όετετίς εί Όας- 
οΏί ου]έαπι (γαηφίογπιανῖε, Αιέτοτ εΠ Ριστακ- 
«Ηύ5 «Πατοπεηπῇς ε Βοεοίία. 

ΙΤΧΧΣΥ. Ῥιύυταποηυς ΟΠᾳτοπεπῇς Τετ- 
ταπι γοσαί Ίωποπεπι: 1,αἴοηασι οῬ]νίοπεπι γε] 

{ω{εῖρίς, 

ΕΧΧΧΥΙ. Αἱογρᾶϊ, Ῥμαπίοες, αίᾳπε αὐοο 
(ταεῖ, Ρεῖπιο Ρίο Ὠ]ίς Ἠαὔιετιπε βοίεπα, Ται- 
παπι, Οσε]απι, Τ ειταπα, εί τε]ῖαυα εἰεπιεπία. Ἠος 
ἀοοιίέ εέ Ῥ]αΐο, οί βίσμ]ας πστη εί τα. 
πεηῃς ΡΙΗύΤΑΚΟΕΗῦΡ, 

ή νο 

ΙΧΧΧΥΠΙ. Εε πιεπιπΙΠε υβὂτιᾶς ών ομα- 
πΟΝΕΚΟΙΟ ἀῑχίε ἆςᾳ ποπιἶπο Ῥγοπωα, 1ὰ ε, Ῥχουί- 
ἀρηίία: Ῥ]αίοπεπι ρτίπάπι ία Ὠϊνίπαπι του 
ἀεπίίαπα ποπηϊηα[ῖς, 



κι ο νο ο νου σε Ὕν ποτ 

9 
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α.-. πη. Ποστ δὲ λέγουσν ΝΝὴ (τἱιὼ φωνίαν) ὅσοι Φαοὶ τὸ «Φβῶτον 
α]οίσημα ὑπὸ τὸ σημεῖον τ) 7 οὐνίαν' ὧν καὶ ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ δη, εἰ 

ὃ αὐτὼ δόζαν σιωωθῶν καὶ τὸν ᾿Απολλώνιω. ' Δᾶ }ὸ εἶναι πι, Φπὰ, 
ὅ α[άσημα, «Φθῶτον ὑπὸ τὺ κλάσν αἵδ «ξιεχουσῶν γραμμή, ἡ πι. 
« Φανεῶν. Καΐοηε σιωεχΏς ὄντο τὰ ὑπὸ τὸ σημεῖον λ]α σήματος, 

ἀδιώατον τὸ. θῶτον λαδὲν ἐπ ἄπερον }ὸ πᾶν λἱάσημα δαιρετὸν, 
«πεὺς τῷ κοὶ ἐὼν ὁπωσοιῶ ἀφορίσωμΏυ τὸ «φβῦτον καὶ δὶ ἐκείνη φωνίαν 
ἀγάφωμλυ, γέγνεῶ-αι τβίφωνον, λλλ) οὗ μίαν φωνίαν. 

οπής Τλουτλγκο, δὲ δυκᾶ τὸ σαφὲς καὶ λξον γνήσον 5) ̓ Ατι- 
κισμόν ὅτω φδὴ, Φηῶν, ἐλάλησαν οἱ Ῥήτορεν, 

το {. Οὗτος ὁ τὸν Ἴθλιον Κάνον ἕνα κ Στωϊκῶν Φιλοσόφων ἀνᾶλεν 
αδὶ οὗ «δάδοξον Ἕλληση, ὡς δοκῶ, ποέπλασα. ᾽Απαγόμθμος γὸ σπθὸς 

τὸ 9οινέν ἁταροίχως, λέγεται ποὶ τγ ἑταίρων ᾿Ανπόχῳ τᾶνομα, Σελόυκέϊ 
σιωεπομλύῳ «θθσειπέν, ὡς ὀντόύξεται αυτά αν Ὦ αὐτὸ νύκτο μὲ 

ἔξοδω, καὶ Ἀ[απορήσἁ τι ἡἥδ σπυδῆς αὐξίων, κο ὅτ μὲ ποᾶῖς ἡμέροι 
Ῥεκτὸς ἐς τἴθ ἑπιέρων ὑπὸ Γαϊμ Φονόυθήσεται. Α καὶ ές τὸ Ὦ 

κ.α. πη.] Ῥτου]ας ἵη Ενσ]ιά, . ρ: 35. 
. 1. γωίαν ἀγάγωμεν] Ἐοτῖε, γραμμὴν «γ. 
«8. πν.] Ἰβάοτας Ῥε]αί. Εριβ. Ἡ. 42. Ῥαληκεπῖιθ οοτεϊρῖί λιτὸν ρτο λεῖο. Ὑἱά, Ῥταίαί, Ρ. Π. 
5. Ῥγποε]]μς «μτοπορτ. Α.Ο. 37. Ρ. 339. Εά. σοας. 
«5. Οὗτος] 19 εβ Ο. Οαίας 0αἩρα]α, Ὑεὶ εκ Ἠυ]ας γα, νεὶ εκ Ηυτῖς ἆε Απίπια, Ἡαπο Ίοουπα {απιέαπα ἆλ- 

σαπι. Ώε ῇα]ϊο Οαπο ραισα μαδεί ΕαὈτίοίας Β. (.. Ψοἱ. Π. Ρ. 495. 
. σροσειπεῖν] Ἐοτίε, σροειπεῖ». 

κ τὸ το ἐν. 

Ω ὸ) 

: ΕΧΧΧΥΤΠ. Απσιΐυπι ἵπ αιληξἰελίδως οεΠ- 
{επί, ααϊσυπιαιε ευπι εΠε ἀϊοιπέ ρίπιατη α ρυπέχο 
Ιπίεγνα]]ωπα. Ἑ, ᾳποΓΙπΙ ΠΙπΙετο εβ Ῥιύστακ- 
οΗῦ8 ἵη εαπιάεπι {επεεπείαπι Ἱπίετρτείαης ας {ΓΔ- 
πεης Αροοπίμπ: “ὁ Όροτίοι επίπ αιοάάαπι, 
6 Ιπαίς, ρηίππυπῃ Ιπτεγνο]]μπι Πε {40 Ιπς]παείοπα 
6 Ἡπεαταπι αι {αρεΓβείεγαπω αααβ αηρυ]απῃ απῃ- 
6 ρ]εξχυπέιτ.”. Αιααῖ, ααάπι Ιπεενα]]απι {0 ἵη- 
εἰἰπατίοπε Ἰϊπεαταπι Πί εοπίπαυπας Πετὶ πεηυ]ε 
υέ ρπίπιαπι Ιπίετνα]]απα σαρίαιηας. Όπιπε εΠπίτα 
Ιπίετνα]]απι εβ ἀῑνιάαμπι πε ᾖπε. Ἑταίρτοα 
αισἀ, εἰαπια ααοπιοάοσιπιαιε ἀεεεγπιπανετίπιας 
ΡΙππυπι Ιη(εγνα]]απι, εἴ ρετ Π]]αά αησ]απι ἆμςαίε; 
Πιαηρυ]απι οπἶαίωτ, ποη υηίςυς αηθυ]μς, 

ΙΧΧΧΙΧ. Ῥιυτακςμβο αιίεπι ν]άεέιτ Ρετ- 
{ριοιϊίας ας εεπιῖίας σετππιαπα εῇΠε’ Αεεΐζα οταίΙο: 
ἵεα εηίπα, Ιπααῖε, Όταίοτες Ιοσιῖ {ωΠε. 

Χο. ὶς εἴῖαπι Τα]απι Οαπαπα, άΠιπῃ ε Ο{οἵ- 
οἷς Ρή]οίορ]ίς Ιπτεγίεσῖε: ἆςσ ᾳισο (σγαςί ἱποτεῖ-- 
Ρε ααἷά, μέ ριίο, Ππχετωπέ. Ὦ]είτατ επίπι Πίο 
αἆ Παρρ]οίαπι ἁπέτας ἐταπφα(]]ο απΐπιο, ριαράἰκι[πε 
ομ]άαπι {απ]ατί Ἱρίαπι «οπιἰζαηεῖ, Απείοςμο Θε- 
Ιειοίεπῇ, {ε ρτοχίπια ροβ οὐίεαιαπ ποέχε αἆ επ 
γαπέιταπα ἆο ἆε ααα{ίοπε τταξίαία ἀΐσπα ἁΠρι- 
ἑαταταπα: {ετιῖο άῑε Εεξδυπι, απωσα ο Γαππϊατῖδιις 
4 (αἱο Ἱπιετεέζυπη ΠΠ. Όιμα εἰ εγεπετυης: Εεόῖο 



595 
οἰναιρελέντος τριταία τὸ δὲ ᾿Ανπόχυ 1. ἐποψγίαν εἰπόντος τῆς γυχτὸς, Α 
ὅπ Φανες Ἰάλιος Κανὸς τὸ «δι αἱαμονῆς τῆς Ψυχᾶς, κο] χολαρωτέρθ 

Φωτὸς μὲ 7 ἐξοδον δηγήσώο. Ταῦτι ΗΔΟΥΤΑΡΧΟΣ  ὁ. Χαιρωνόὺς ἱσορᾶ. 

ΤΠ ΛΟΥΠΤΑΡΧΟΥ. 

ία. Ἐν τῷ σιωωδεπνῳ τὸ Μαμύα τεώπεζα. ἐγγώνος. ἱῷ σὺ 

τή Χλισία, τὸ μέγεθος μεγέρην κου] χάλλος ἄμαχο χο οἷοι εἰκός, πάς 

ὤλλοι ἄλλως αὐτλύ ὁ δὲ Ἴόρπος, σὅχ έχων ὅτι παρ ἑαυτῷ τερατόνς 
σοιιτο. αγῆς Ἄμομόρης εἶπεν, Ἐκδνο δὲ σὔχ ὀφνοέίτε, ὠ Φίλοι σαμπότω, 

ὡς τεογγόλι ζοι αἱ ἆγαν ΦὈιφερής. Ἐπὶ ποόωυ τῇ ἀκρότῳ χολα- 
κείᾳ, ὡς τὸ εἰκὸς, γέλώς κοτεβῥάγη,. Ἐγθώνιου }». ον 9) οὐ σογ 

γόλη, ἡ τῇ Μαυέώα τράπεζα. ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΣ..  Ὑδαοιν 

β. 
Φζοσιόνα τὸν σχορπίον αώτοῖς. 

ΕΙΛΟΥΤΑΡΣΟΣ λεβοχάθυν ρηνά-, τοῖς ο. -8ἱ6 τὸ 
κ ρὴ 

68 

Υ. ο δὲ ἐκ ων αὐτὸ σωαμάζοτε ὥασερ οἱ ' -Ἡ ο 
᾿Ατ]μὸν πο] ΤΙΛΟΥΤΑΡΧΟΝ. 

(δ’. Κα τηροῦα μὺ αὐτὸ Όπι τῆς οἰκείας πίξεως ο 

καὶ Πορφύριος, καὶ οἱ παλαιότεροι. 

1ε/ 
Α. 4. ζα.] Βυ]άας 1η Ἐγγώνιο, αὓ Ιπ]ίο αἆ χατεβρώγη : 

Μαικήνας 

Β.5. ζβ.] 6εοροπίσα, χΙ. 9. 

ἵπὰς αἆ Άπεπι, ἵπ. Ἱόρτιος: αΌ Ιπ1ῖο κο ρ ὧν, 1 

Ο. 1. ζγ.] ]απιο]εῖνας 5ρ. Θ{οῦ, Ἐκ]ος. ΡΙΗΥ{. Ρ. 113. Κά. Οαπίατ. Ρ. 894. ἘΕὰ. Ηετεπ. αὐτὼ, αεαὶριεπάαπη εἲ 
απ{εςεἀεηπ[ῖρας τα εἴδη κ) τὸ µόρια ἓ ζωης ὃ τα ἐνεργήματα» ᾿ 

0.4. ζδ'.] Ιάεπι Οἱ. Ρ. 144, Όαπι, Ρ. 1οόµ, Ἠετεη. αὐτὴν, Ἱ. ϱ. ΑΠΙΠΙΑΤΑ Ιπ τοπιυποταίἶοπο ροβ Ἠαπο γΙίαπη. 

Ροβ εεγεῖαπι ἀῑεπι Ιπεετίεξτο: Απειος]ιο απίεπῃ Τε- 
{ετεηίε, Πα]ΐππα Οαηπι 1ρῃ αρραταίΠε, ας ἆς ἵπι- 
πηοτία]Πίατε απίπιαξ εἴ ρυτίοτε ΙΠ αμα ἀεραί Ἰμςς, 
Ρροᾳ οδίεαπι εχρο[ήΠε. Ἠαςο ΡΙύτΑκοΗῦ5 
ΟἨαρτοπεηίς πιεπιοΓί ρτοάίξ. 

ΧΟΙ. Τη εοηγ]νίο αεοεπαξίς πιεπία {αῦ ἵεπ- 
{οτίο ροβτα ταῖς, αΏπι]ος Ἠαδεης πιαρηϊειάϊπ]ς εί 
Ρυ]ομεϊεμάϊπῖς εχἰπιία: αΎµαπ, ωξ ρα εβ, αἰῖ 
αἰϊτετ Ἰαιάασαπε, ἸΤοτεῖας νετο οµπι ΠΙΠΙ] πον πα 
ει Ιπ[ο]ίζαπα ρτοέεττε ροῇεί, {2ξιο Πἱεηεο, Π]ιά 
γετο, Ιπαυῖτ, ποΏ απϊπηλάγεγεεί», οἰνατῖ «οπιροίᾶ-- 
ἴοζες, πιεηίαπι Άλης εΠε αρρτίπιε τοτµπάρτη. Ἠαης 
ἰρίτατ Ιππιοάίςαπι α[Πεπῖαίοπεπα ΟΠΠΠες εβα{ο τα 

εκοερεταπί. Απσυ]ατῖς επίπι, ΠΟΠ τοµπάα, ὃ 
Π]α Μήαοεπαῖς πιεηία. ΡΙύΤΑΚςΗῦ8. 

ΧΟΠ. Ῥιυτακομῦς Πµσεπι Ιώ. 
Ίοπ ρεάῖρις αἰ]ραε, υέ {σοτρίας αἆ 1ρίο πο 
αοςεάαῖ. - ολ αι Ἡ 

ΧΟΙΠ. ---αῖ εκ «οπίτατ]ῖ5 ελ μας 
μέ Αι{οις εί ΡιυτΑακςβΗῦ». 

ΧΟΙΝ. Εε ῬιστΑακομυ» αμίάεπι οξ Ῥο 
τῖμς, ας νοει/βῖοτες, αηἱπηαπι {1ο 1Ώ Ίοοο εί οσα] 
ΠαΏετε {ααμηῖ. 

-.--- ο µμ-μ--- 
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α΄ µε. α. ̓ Αρχὼ δὲ ὡς καὶ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Φηση, θὔχ ἐπὲ δείτω 
πνων ἡμῖν ἡ Φύας, κοὶ χρώμέγα τάτοι, ήδη ον πᾶν «φθβακτέο χοὶ 
πθὺς πώντα Ἡ' ἀθκίαν. Δίδωα μρ 39 καὶ παρέχει τοῖς ἀναγκάίοις ο 

οἴχει. τοὸς βλαδοίω' εγε βλάκη τὸ λαμβανεω τι αδὰ τν Φυς, χφίτοι 
ζώων. μδρόντων' τὸ ὁ οἱ ὂνς αλωσίας καὶ «ποὺ; ἡλωίὼ Ἀπολαύευ ἕτερα 
καὶ Φείεεν, τῆς πωντελῶς ἱιώ αγριότητος κοὶ αδικίας καὶ ἡ τότων 

Ἀποχη ἅτε «σεὺς τὸ ζῃν, ἔτε σεὸς τὸ εὖ ἕῆν ἡμᾶς ἠλατμ. Εἰ μὺ ὴ9 

ὡς αέρος κοὶ ὕδωτος Φυὴ τε καὶ χορπῶν, ὧν ἄν ζῆν ἀδωατόν δη, 

ὃν ἡΑΜκιιώῤιώ ἑφάνς Δήμο κό ὴ-βίς 
ἀναιγχαίαν ἡ Φύσις συμπλοκὶὼ έίχεν ὢν «πεὺς πιὐπίω 1 ἀδικίαν. 
δὲ «πολλοί μθὸ ἱερέῖς νεῶν πολλοι δὲ βασλές αμάν ἀγνόύοντες, 

ἄπειρρ δὲ δρ ζώων, τὸ ν οὐ Φηγλάνοντα τῆς τοιαώτης. τροφῆς, 
ζῶσν κα] τυγχάνεσι τὰ κ Φύσιν τέλμς, πῶς Οὐχ ἐπ ὤτοπος ὁ κελόύων, 

ἐ τισιν ονα[κφζοίμελα πολεμεῖ, μηδὲ οἷς ἔξεσιν κα ὁμιλέν, 2λλὰ 

ἡ αοοὺς μηδὲν τῇ Φχφιοσαύη χῥωμῆῥη, ἕπν, Ἡ «φθὺς πάντα χρωμῆῤης 
μ ζνς ὍὭασερ ον ἐπ “ἀνθρώπων, ὁ μθὺ αὑτᾷ σωτηρίας ἔνεχα κο 

ία, ὴ ιωονἩ ἢ ἁβήματϊ πνων ο ἤ χώρου «)ιγοίοων 
σον 

Α.. 1. ζέ.] Ῥοτρηστίως Ώε Α0βΙΠ. Π]. 18, 10, 20, 31, 22) 23) 34» ταβῖοηεἙ εχ Ρ]π{ατοῖο τείετί, αἀάσης Ιπ Ππα 
ο δ.ο4. τὰ Ὦὲ ὸ δ) τοῦ Πλουτάρχου ϐ ἓν πολλοῦς βιολίοις σορὸς τὰς ὠπὸ ὃὶ Στοῶς) τοῦ Περιπώτω εἰς ἀπάντησιω εἴρη- 

μένα, ἐὶ τοιαῦτα. Ἰπάςε α ν. 29 Ἐξ ὧν δη αἆ Άπεπα εχβαπί Ἱπ Ῥ]α{ατοΏ] {οτῖρείς ΜοταΙρις : Ρτίοτα ποπ 
(εκβαπέ: «{Ρο ἵπ Ῥεφάϊελᾳ οεη/επάα, οαπι (8111 Επι] αιάΐπε, ἵαπα ῬοτρΏγτίί Ἆος Ιπάϊοῖο, 

Α, 5. ὃν ωννά οτία, ἀπολλύεο, αἱ Ἐεἰ[ε]ς. οοπ]οοῖξ. 

ΧΟΝ. 1. Οπιπίπο αμίετῃ, πὲ ῬιστΑακομύς 
ἀῑεῖε, ΠΟΠ Ρτορίειεα, αωία πατωΓὰ ποῄῖτα αιἱρι[άαπι 
ἀπάϊσεί ος υείεατ, οομείπιο ἵπ οπιηία ρτοίετοπάα 
ει Ιπ]ωτία. Ὠαί επίπῃ Ἆος εί οοποεά(έ ποὈίς. Πὰ- 
1, αξ Ρτο πεσεβπίατο αιιαάαπηίεμι αἆ ἁαπιωίπι 
α]ῖς Ἰηξετεπάυπα ργορτεάίαπωατς., Πα ἱάεπι εξ ΡἱαΏ- 
εα; ἁαπππυπι ρα πει {. αα]ά αἳ. 5 [απλίπηυς, α- 
οεί γῖνας πιπεαπε: αξ οκ αθιπάαπεῖα εξ γο]αρίαείς 
ολωῆα Ῥετάετε ας ἁεβτιετο αἰῖα, απηπλα» οταῖ ἵπι- 
ππαηίτατίς ος ἵπ]αεία, : εοταπη αδβϊπεπεία ποη ἵπι- 
Ρεάιεδαί αιοπιίπιις εί γΊνετεπνας, εί Ῥεπε νίνετε- 
πμ. Ἠαπι Π αασπιαάπιοάαπη αξίς, ρ]απεῖς, ἔτυς- 
Ώρις, πε ααίδις γίνετε ποπ ροβαπνάς, Πς αμίπαα- 
ἥαπι «σάς αἳ ε[α εαιπίάπι ἰπάϊσείσοπηις αἁ νίνοι- 

ἆμπα 5 πεσε[ατίαπι ουπα Ιπ]αβίεία πεχιπα εί γίπ- 
ου]ωπι ποβτα Ἠαψοτος παίωτα. Αὲ Π πιυ]εί οε 
Ώεογιπα {βοετάοίες, εἰ αγῦατοτυπα Γοσεδ; Ρεί α{- 
εἰπιοπίαπα εί το] ἰρίοποτη, Ιπβηϊζα Ροίτο απἰπιααπν 
Ρεποτα, ἔα]επι οἴδαπι πΙππ(ααπη (αησυπε θέ ἕωπηςη. 
παζιτα] πε απο Ῥοπο: ποπ {γιβταπευτ 5 αμοπιοάο. 
ποη αὈ[ατάις 1]]ο Π8, αἱ, {α επι ααἱδιήάαπι Ῥε]-- 
Ίάπα΄ρεζετς οοΡαίΏαΙ, ΠΟ5 ]υρεαί πε επι τε]ίαμίς 
αιἰάεια; ααἱθιίευπι Πἱοςῖ, ρᾶσεπι ασετε, εἴ γεὶ ποπ. 
γίνετε ]ξίεα ετρα οπιηία Ρεπετα οὑ[ετναπάα, ναὶ 
γίνετε εἩ ειρα πι]]απι σεπι5 οὈίετναπάα. Όμεπι- 
ἀπιοάμαι ἰαίζα. ἵπ. αἀβιοηίδας εΓρα Ἰποπιίηςς, 15 
απί αιξ ιο ααῖ Παίογαπα αιί ραιτία: (α]υεῖς εαυῇα, 
αἱίοτααι γε] Ρεευηίας: ταρίς, νε μεση. εἴ ΡτοΡ. 



όοο ἩΔΟΥΤΑΡΧΟΥ 

καὶ πόλιν, έχε αόλημα Ὁ ἀθικίας πὶὼ -ἀνάγκὶω' ὅσις δὲ ταῦτα : θά 9 
ο] πλΏτον ἢ χόρον ἢ ἠδονὸς τευφώσας, κοὶ Ἀποπληβώσές 6ὅχ αναγκαίων 
μικρη» οπιθυμιῶν, ἄμικτος 9 δοχἒ καὶ αἰκρατὴς κο πονηρός. 

τὰς μδὸ εἰς Φυτὸ βλάξας, καὶ πυρὸς κ) ναμάπων ἀναλώσές, κεροίς 

τε ο ώώ καὶ γάλα, οῶν τε οξημέρωσιν κὶ καπάζαξιν ο)λὶ σωτηρία. 
καὶ Ἀ]εμονῇ, τοῖς χρωμδύοις ὁ Φεὸς δίδωσι συγώμίω ζῶα δὲ ὑπάγεω 
σφαλαῖς κο μαφειρύευ ἀναπιμπλαμὴῤ ας Φόνε, μὴ τροφῆς Ἰ πληρώσω 
κ, δλλ’ ἡδονῆς ᾿λαιμαςγίαρ, ποιαρθῥης τέλος, Ἱππορφυὲς ὡς ἄνομον 
κὶ δενόν. ᾿Αρκᾶ 3 ὅπ μηδὲν πονέν δεομδῥοις χρώμελο ο .ά 

Μοχβος ἵ ἵππων ὄνων τε ὀχείαν «κο πεύρων 
Γονᾶς, 

ὡς Αἰαύλος Φηση, 
ν νο Ἡ ν Ἅ ᾽ 

---ῶν Φουλα κο) τόνων ἐκδέκτορα 

χειρωσάμΆροι καὶ χαπιζώξαντες. 

ϱ. Ὁ δε αἰξιῶν ἡμᾶς ὄψῳ μὴ | χρῆδαι βοί, ωλ. σνεῦμα, ν μὴν 
δολλωύᾶα, καὶ 2/αδήρᾶ, ἠδύσματα, πλησμονς ΧΦὴ καὶ Ἀφλλωπίσματι 
«σθοστ)εῶ α) τερπέζ, πνος ἀναγχαίε «οθὺς σωτηρία». ἳ (λα, 
ορετὶὼ αἀφαιεῖται Ών μμ . Οὐ μὼ λλλὼ κοὶ τοῖς ζώοις τὸ θυτὸ 

ὗ ἔχει σρόχηµα] 8ἱο Ὑα]επί. 
. τὰς μὲν---βλάδας] Ξαδαμάϊεπάσπα κατά. 

.α. Οἱ.Ρ. 

Υυ]σο, ἔχει πρόσχημα. 

ἐ ῃ 
' απ 

. Αἰοχύλος] Εεάίας, αΠαππαπαπα ἀῑνετίε, Ίου εχβαί ἵπ Ῥ]αίατοβί Μοττ. Ρ. 98, 5. εἴ 96η» μ. συ, γϊ- 9 
ἀεπάα Απιπικάνετϐ, Ῥοτίο Που Ίοοο {οτἱρίαπω θαετίε απφ αἱ έαβ, µόχδης ὄνων ἵσπων τ’ ὀχεῖα κ γονῶς ̓ 
ταύρων----ἀντίδουλα κ. π. ἐκδ. 

νοχαῖ, Ἠρῦεί ῥρταίεχέαπα σα μα πεοεβΠ(αίεπα : 
αἱ νετο Πα Γαοῖε ἀῑνΙεῖαταπι ργοίαποπε, νο]αρ- 
ταζαπῃ Ἰαχυτίε ας {αΕἱείαίς, 4Η 9ΓΕΠΦ φποπιοάο «ἱ- 
Ρἰάΐταίες πηἰηίπιο πεσο[ατία εχρ]ααί, ἶφ γάείως 
ΑΡλουτεης αὉ Ἡπιαμας οοπιπιαπίοπε {οοἰείαεῖς, {η- 
εοπίίπεης, ἵπιρτοῦυς: ἵτα Ώεις ἱσποίοῖς 5 αι 
{α: Ιρῃ (αἱωτῖς ςαι/]α ρ]αηείς ἁἆαπιπα Ιπίεταπε, ἵρ- 
ηεπι εἴ {οηΐε» οοπ/{µππµπέ, οὖες Γοπάεηέ εἰ πιι]- 
σεηῖ, Ῥουύες πιαπ{αε[αοϊιπί ας [αὈ]αραπί : αἲ νετο 
απ]πια]ῖα «σάϊδις {Πιρῇµοετε, « ἀϊ]απίατε, “ΟΓΙΟΓ6 ἴΠ» 
οιἰπατῖ, ποη πε οἰδί αρρειίεωπι εχρ]εαππιθ, {εά 
δ]α: Ποιάϊπί {αἱκ[αοίαππι5: {αργα ΟΠΙΠΕΠΙ ηβζυΓαβ 
ταοάυπι, ἀἴταπα εί ἱπ]ήχαπι ο, ῥατῖς οπίπα εί, 

- 

ὑά εὰ ΜΜ Ἱρία ποη Ιπάϊσεηεία οοπνεγείπαις 
εὔπα αά υ{απα μέ ρτο ποΡίς Ιαρογεηί, εξ 

1.4Όοτες εηποταπα, αΏποτατα μαμα, εί να - 
6επετα(ίοπεβ, ο οα 19. ΙΡ 

ας ΦΕ{οΗΥΊα5 Ἱπαυῖέ, ο λος ὴ 
---[εγνοταπι γἱοβτίοβ, Ιαβοταπιά νο (αεοεβ σεφ. Ἶ «. 

ᾱ. Αί ααἱ πο γείαί, Ρος Ρτο οὐ[οπίο αεί, Ρετ- 
πὶσίε εἰ Ἱπῖετίέα [ρίτίεως γιέσαιε ραταία οοη{εξὶα-- 
αἩς εἱειίς οοπάἰππεηία πιεπΏεφιε ογηαπιεηία 
4ΡΡοπείε, αμο {αμάσπι ἶ6 γἱέαπα Ἡιπιαπατη ρτῖναε 
Ῥοπο, γεὶ πεοεβατίο αἆ {Αἱαίεπι νεὶ Ἱοπεί[ο αἆ 
γ]γεωτεπι ) Οείεταπι απἰπια]ία ρἱαηεῖς οοππραΓαΓεν 



ΔΕΙΨΑΝΔ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ. όοι 

α δωθάλλεν, κομιδῇ βίαω. Τὰ μΔὺ 3 αἰδώνεῶαι «έφυκε καὶ ἀλγεῖ 
κα) Φοθδθ-αι καὶ βλάπ]εῶα, δὸ καὶ ἀθικέῶαω τοῖς ο οὐ)ὲν ὅδιυ 
αἰῶητὸν, ὅτως δὲ θὐδὲ λλότριον, Φδδὲ χακὀν, 6ὐδὲ (λάρη πε, Φὐδὲ 
ἀδικία. Καὶ οἰκειώσεως πάσης ὦ Ἀλλοτθκώσεως Ἀρχὴ τὸ αἰδωνεῷ α[) 
δὲ οἰκείωσι δοχίὼ τά]ενται Φιχομοσιώης οἱ Ἀπὸ Ζίωωνο. Τῶς δὲ σόχ 

:ὤλοφον πολλὺς αἵ ἀνθρώπων ἐπ᾽ αἰῶὴσά µόνον ζῶνα, ὁρῶνᾶ νοιώ δὲ 
αἱ λόγον 6ὔχ. ἐχοᾶς, πολλὺς δὲ πάλιν ὠμότηπ καὶ 9υμὸ. κο) πλευνεζ 
τὸ φοβερώταζι Ἱ Ὑ΄ Φηρίων αροοοληόός, παιδοφόνη καὶ πατεοκτόνες, 

τοθῤόνης κ) βασιλέων ὑσοργύς' (σθὺς Ὦ) τήτως οἶθαι ω ἡμῶν (σπθὸς 

δὲ τὸν 2βοτήςα βοιῶ, κο τὸν σωύτροφον χωύα, καὶ τὸ γάλακτι μὺ 

τρέφοντα κηρᾷ δὲ κοσμομῶτα ὀρέμμαπα, μηδὲν ), πῶς οὐ ο. 
ποιτόν ὅσα : 

Υ. ΑΛ ἐκᾶνο νὴ Δία τᾷ Χρυύίππω πανὸν ᾗ, ὡς ἡμᾶς αὐὴν 6 
Ἀλλήλων οἱ εοὶ γάβιν ἐποήσαντο, ἡμλῤ δὲ τὰ ζφα, συμπολεμεν μῇῤ 
ἵππους, καὶ σιω9ηρόύεν κωύας, ἀνδοείας δὲ γυμνάσια παρδάλειο καὶ 
ἄρκτες κο λέονας ἡ δὲ Ὅς, ὀντιῦδα 3ὃ αἴό αρήτων τὸ ἤδισυν, οὗ 

ἄλλο πι πλἰὼ Φύεῶαι ἐγεγόνι, καὶ τῇ σοεχὶ τὑὺ Ψνυχίὼ ὁ γεὸς οἷον 
ἅλας ὀνέμιξεν, εὐοψίαν ἡμῖν μηλανώμμος ὅπως δὲ ζωμᾶ καὶ «δα- 

ο ώ] Εις, Αι ὡώρκο Β. 8. 
Ἑ. 3. οἴεδαι εἶναι] Ἐοτίε, οἴεδαί τι εἶναι {ααιάϊ, κοινόν. 
6.4. Χαρίτων τὸ ἄδισο] Βαπαπα ο: υετίοπἆο εχρεᾶϊν!, 

να]ὰς η αμ ε; απαπάοφυἱάσπι αππια]απα ελ 
εβ παίυτα (ομείαης, ἀο]εαπε, Εἴπιεαπίέ, ἆαπιπο 
Ἱαάαηίατ: ρἱαηίαταπα θα, ως πὶ] {εηίίαης, Ιίλαιε 
πΙΏΙ]. 15 αἱἴεηαπα, πΙλΙ] πιαίαπα, Ωμ] ἁλπππυπι, 
πΙμΙ] ἱη]άίξπα Πε. Ναπι οοποϊΠαίοπίφ οπηπίς ες 
αΠεπαξιοπίς ρηϊποϊρίαπι {εη{ας ε{ε: οοποϊ]ατίοπεπα 
αυἴεπα ρηϊποϊρίαπα Γαμεία Πατααπε Ζεπο εἴ αι 
ευπι {εααμπέυτ. Ωποπιοάο ἰσίεαγ πο εἰ αὖ οπιηΏί 
ΤΑ{10ΠΏ6 θε, ου απ γ]άεαιηας πια]τος Ποπαίπες 

{εη/α εληέαπα ν!νετε, πιεηίεπη ΓαΓΙοΠεππα 6 πο Ἡα- 
Ὄετε; ππα]τος εἰῖαπι εν] ε]α, Ίτα, Παδεπάϊ ουρὶἀϊταίς, 
{ετα» νε] πιαχίππε Ποτγὶρί]ες {πρείαίς, παίοτυπι ρᾶ- 
τεηζµπιαµε ραττ]εῖάα, (ΥΓΦΠΠΟΡ, {ΓΟΓΠΙΕΠΓΟΓΙΠΙ 
ορίᾳοες; οσα 15 Ίαφ εἰ «οπιπηµπίοµεπι ποὺί5 
εί[ε ρυί2τε; «μπι Ῥουε αΓαίοτΕ, οὕπη 61πε ἆοππεί- 

ΥοΙ, Υ. 

εσο οοπν]έχας {οςῖοι ουπι ρεομάίρις εί Ιαάτο Πο 
{αο πυττίεπείθας εε (οπίατα ογπαπείδιδ, πα] 
ποδῖς εΠε Ία5 ρυίατε, φμοπιοάο ποπ αῦ οπιηί Γ4- 
Ποπε ΡτοΓ{ι5 αἰἴεηιπα εἰῖ } 

3. Αι πἰπίταπι γιά ΟΜτΥΗρΡΙ Ρτοβαδί]ε εἴ 
ἀεεγείαπι: Ίεος πο εί Ἱρίογαπι, εἰ πο[τοΓα!η 
ἰπνίοεπι οαι{α, απἰπηα]ία Ποβτοτιπα «αυ[ία ΓεοΗ]ς, 
εαιιος αἆ Ρε]11 {οεϊείαίοιι, «Πες αἆ γεπαξίοπ]ς αᾱ- 
Παπιεπέαπῃ, αἆ {οτητμάϊπ]ς εχετοἰαζίοηεπα ρατάοθ, 
μγίο5, Ίεοπες: {15 γετο, Ἆος εηίπι εῃ Ρεβνίῇι-. 
πιυπι ΟἨΓγΠρρί οοπιπιεπέαπα, εί γε]ωεί 1π Γ]]α 
οατπε εἴ [αἱ [αανίεας εί σταίῖα: [α5 βίεατ, αξ αἷς 
ΟΠιγΗρρις, πα]]απι αἰἴαπα ἵπ Ππεπι [αέτα εβ πΙῄ. 
υ{ Ἱαρα]εξατ εί εοππεάαίωτ: ε]αίᾳὰς ελγΏϊ απῖπιαπι 
γε]ατί {αἱεπι αἁπιϊ(ομίε Ώου, μέ ποὺῖς οὐ{οπίϊ ἆε- 

4 Ἡ 



όορ ΠΙΑΩΙΤ Τα Ρο  Ρ 

δειπνίων ἀφθωίαν ἔχωροδμ, ὄφεεά τε παντοδωπὰ  πορφύρας  ἀχὰ- Α 
λήφας Ἡ) ολη ζωών ποἰχίλα παξεσκεύασεν, 66. λλλαό)εν, δλ ὡς αὐ- 
τῇ µέροι µέρος ὀταῦγα πεέψας εἰς Ὑλυκυβυμίας, τὰς τιτὸὰς σερ- 
ζαλλόμλνος κ) χοταπυκνώσας ταῖς ἡδονοϊς κ) Ἀπολαύσεσι τὸν «θιγειον 
τόπο.  Ὅτῳ δὲ δυκᾶῖ ταῦτα πι τί αανᾶ καὶ γε πεέπωτος µετέχεῳ, 
σιοπέίτω Ἡ «πεὺς ὀκᾶνον ἐρᾶ τὸν λόγον ὃν Καρνεάδης ἔλεγυ, ἔχφσω αν 
Φύσ γεγωότων, ὅταν τὸ «οξὸὺς ὃ πέφυκε ὁ γέγωε τυγλάνῃ τέλες, ὠφε- Ἡ 
λέται Χομότερον δὲ τ ὠφελείας, ἱὸ εὐχρησίαν Άτοι λέγουση, οἰκηφέον' 
ἡ δὲ ὃς Φφύσἀ γέγωε «οεὸς τὸ σφαγίώαι καὶ χοτοερωθἰιῶαί καὶ ποῦτο 
πόφυσο, τυγλάνει τὰ «οξὺς ὃ σέφυκε, ὶ ὠφελδται. Καὶ μἱὼ εἰ «α͵θὺς 
ανθρώπων χρῆσιν ὁ Ἰεὺς µεμηλάνηται τὸ ζώα, τά χρισόμεδα µυίαις, ἐμ.- 
πίσ, νυκτερήσι, κθιαάροις, σκορπίοις, ἐχίδλαις, ὧν τὸ μδὸ ὁρᾶν εἰδεχθῇ, 
κο) Ὀηγγάνευ µιαροὶ, καὶ κατ ὁδιὼς δυσωνάαγετα, ο Φ)εγεται δεινὸν ο 
κ) ἀτερπές τὸ ο ἄντκευς ὀλέθρα τοῖς ὀντυγχάνωσν Φαλαίνας τε ὁ 
σ/οίξειο 3) τὸ ἄλλα κήτη, ἃ µνρία βόσκεν Ὅμηρός «Ρησω αγώφυνον 
᾽Αμϕπείπίω, Ἡ θόχ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ δηµιαροὸς, ὅπη χρίσμα, τῇ φύσά 
γέγνε: Ἐί δὲ οὐ πώντι φαὰν ἡμῖν καὶ «θὺς ἡμᾶς γεγωέίαι, «οεὺς τῷ 

σύγχυσν ἔχει πολλὼ κ ἀσάφειαν τὸν Φδιορισιὀὸν, 6ὐδὲ ὀκφεύγομημ τὸ 
αδικέῖν, οήππ)έμὃροι καὶ χρώμᾶμοι Ελαβερῶς τοῖς οὗ ὃὶ ἡμᾶς, 2 ὥασερ 

6. 2. τοῖς ἔντυγχαάνεσιν] Βοτῖρᾶ ουπι Ἐεϊῆκῖο, Ῥτο γυ]ραίο τοῖς τυγχάνεσι. 

αιαπάο εἶ εγεηῖέ, ππεπι «οπ/{εαυίέασ {ααπα εἰ υ{]- Ἰϊείας ρατατεῖ. Όυϊ αιἰάεπι εεῖαπι 6 Ἰαου]Ι ες 
Ἱαιε αβποϊεωτ. Α: { Ώεις απἰπια]ία ἵη Ποπηίπαπα οιρεάίατµπα «ορίαπα Ἠαβεγεπηιιδ, νατῖα οίἵτεαγιπα 

σεπεία, ΡυΤρµΓα5, υγεία», ἀῑνετίας νο]αςΓµπῃ {ρε- 
εἷες ρτοάαχ!ζ, πεαιε ἰὰ ααπάε εἰ εχιτιη{εςι5, {εά 
εχ {ε Ιρίε, ππασπατη {αἱ ρατίεπη αἆ πο οοηνεΓίεης 
τωππαµαπι ηυϊτὶοί ΠΠαΙΏΙΠας, «Άππᾳµε αἀεο {αρε- 
τηΏ5, {οίαπιααε Ἠωπς οἴτομπι {εγταπα Ίοσμπῃ Υο- 
Ἱαρωεῖδις, (αανια δις, εἈγππο µε ρετοερίίοηίδυς 
εοπἀεπίανί. δἱ οἱ Ώπεο ρτοῦαὈ]]ία πες α ἀῑνίπα 
παξυτα αΏλοιτεγε νἰάεαπειτ, οοσῖίος οιά Όα:- 
πεαά! τε[ροπἀεαί, {ΠαζιεηΙ απιπιᾳιοάαιε εοἴάπῃ, 
με παίυτα εχ{είετιπίς, ια Περίεπα «οπ{εφαἰ, { 

πηεπα «οπ{εαμαίαί εαπι αἆ 4 πεπι α πατιτα [αέχαπα 
{τ: Ἰαχίοτί αιίεπῃ {εη[α αοοϊρἰεπάα εβ υεἰ]έας Ρτο 
Ῥοπο υ{α «επι Η8 αρρε]]αηε: [πεπι γετο παέιτα 
όΊαπι επε ωε ]ασυ]είατ εἰ οοπιεάαίατ: Ίάφμε 

μάπα [αὐτίςαίμς εί, οί υ{αὶ ποδὶς ἔαέατα {απς 
πιωίσα:, ομ]ῖοεδ, γείρετ]ίοηες, [ολαὈεῖ, {οοτρίϊν 
νίρεγα: ὃ αοζασι αἶια {απ εἴ γα ο]οία, εἰ ελέχα 
Ἱπιπιωπάα, εἲ οοταε Ἱπίο]εταδί]α, εί νοςε ἵπ]ι- 
ουπάα εἰ Ποττεπάα: αἰῖα ρεγηἰςίοία οπιπίπο οσο ΙΓ- 
τεηεῖοις. ΄ Ῥαΐαηα, ριτίσαες, εἴ αἰία οείε, φιᾳ 
{ππιπεγα, υέ ἱπουῖε Ποππεγας, αἰδέ εἰγειη[ομαπς 
«{πῤῥηγιε, αἆ αµεπι παίατα υίαπα [αέα πε 
4 αἴε πο εατυπι ορίεχ πο ἀἁοοιῖε ὃ ΘἱΠ νετο ἆἷ- 
οιπί, ποῦ οπιπία ποὺίς ἵπ ποβταππαιε Μπα ΡΓο- 
ογεαία εΠε; ρταίοτφιαπι αιιοὰ εοπέαία αἀπιοάμπι 
εἴ οὐίοιιτα ἁηῑιπάτίο εἴϊ, πΙί]ο πιασίς εβιρίεπηις 
Ππ]αΙάααι, {119 νίπη Ιηέεταταις εἰ ποχίε πίαπηαΓ 
αὐα ος ΡτορίεΓ ποθ, {εά ρτομεί Πο5 {εομπάμπα 
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α ἡμεῖς κ Φύσν γεῤνημλύοις, ᾿Εῶ λέγειν ὅτπ χρεέα τὸ «οεὺς ἡμᾶς ὁρά- 
ζοντες, σὲ. ἂν ΦὐώνοιμΆρ ἑαυτὰς ἕνεχα, τἵν ὀλεοριοτάτων ζώων, οἷα κρο- 
χόδειλοι ὢ φάλαβ, ὶ ὀραάκοντες, γβγονένα/ συγχωροωῦτε. Ἡμῦ μὸῥ 
 ε)ὲν ἂπ' ὀπενων ἐἠπάρχει ππαρώπων ὠφελᾶάαι, τὰ δὲ ἁρπάζοντω 

ὁ αἱαφλείροτα τὰς αδαπνζωί, ἀνθρώπως βορᾷ χεῖται, μηδὲ ἡμῖν 
κἩ) τῶτο δρῶντι χαλεπώτερον, πλἰὼ ὅτ τὰ μῥ ἔνδια χο] λιμὸς οὐῆ 

 ταύτίω ἀγει τιὼ αδικίαν, ἡμεῖς ὃ ὕερει κ πευφῆς ἕνεκφ, παίζοντες πολ- 
λάχις ὃν }ράτροις ς κιωηγεόίοις, τὸ πλᾶσα Ἱ' ζώων Φονεύομῦμ. 

ασ. Διὼ ή μὴ σαυίταται νέφη ὂν τὰ πολὺ Ὁ γῆς ὑπερανεσηκότι 
τόπῳ» ὅπ 3ὸ οὐ σιωίαται ὂκ τῆς μακρῶς ἱορίας δοὶ δηλω. Τὼ 19 

ἐν οῤι ην Ὀφίόμα, ΄Τάρον ὃν 
πώτων ὙποέμΏμοί τινες, ἢ κὶ ὂκ Φυσιῶν Ἱ. ὂν ὀκείνοις νομθῥων Ὑπολε- 

Ὁ λοιπότες, μῖ) πλείσυς ὀνιαυτὰς «φξιεργασώμβροι, κειμδῥίω εὗρον αὐτλὺ 
ὅπως ὡς ἔ)εσαν. Καὶ ὂν Κυλλίώη δὲ Φασν, Αρχαδίας οἳ ὁρ9ς, Αλη- 

9εῖσων, μήτε ὑπὸ “εγόυμάτων διευκεδασμημίω. Ἱεορ ὃ ΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ 

πο] Ὑράμμαπα μεῖαι εἰς ἑτέρων Ἱ ἱερείων ἀναοασν ὂκ. τ «Φθθτέροις ὂν 
τῷ Ὀλύμπῳ τὰ Μακεδοικ. ᾽Αλλὰ κο οἱ τὰ τοιαῶτα τ ὀρῶν Φιοδεύ- 
ὠτες, ὡς κὶ ἐμοί τις τὸν ΌὌλυμπον διοδεώύσας ἔλεγε, Κάπωτέρω τὸ πορείας 

ο ο ἡμδή Ενω, ὁ λ'ὁμᾶς, Ίμησε του. 
Ῥ. 2. ζσ.] Ῥπ]οροπυς ἵπ Ατίβοι. Μείοογ. α.. Ρ.82,α. Έοο απί (οίαπῃ απί Ίοπσε πιακίπιαπα ρατίεηι, Ρία- 

(ατοΒῖ εῃε, ργαῖατε ααῃπῃ. 

πδίυταπι {αξτα [απε. Ἐ{ η] ἀἱοο ἆε χα τεριρ- 
Παηεία εοπμ{εφιεηεία, Ύά, Ππιαίας 1]]αά, αιιοά 
Λγοβίεγ πος νοςαπιι5, {οἱο υ{α πιεεῖιτὶ νο]ηετίπιας, 

ΠῄΠετε, {είς εβ ἱπάε α Ιοησῖπαυϊ τεπιροτίρας 
τερειῖ(λ Ηϊβοτία. ΊΝαπι αἰτβπηῖ πιοηίες α]έίογςς 
{απὲ αμαπι ημδες εί γεηε. 1π ε]μίπιοῦί οπίπι 

᾿εοπέίπαο «οπςεἆοτε ἀεῦεαπιας πος Ελέλος εῃε Ρτο- 
ΡίεΓ ρειπ]ςϊο(ββπιας Ῥεβίας, αωα]ες {απΠέ «ΓοςοΟ- 
ἁπ]ῖ, Ὀαίαιπα», ἀγαςοπες. Ἀος επίπι αἳ 115 πι]-- 
Ίατι οππῖπο υΠεαίεπη Ρρετεῖρίπιας: Ηζα γετο Πο- 

- πηῖπες ουν]ο ταρῖηπε ας νοταπῖ; πὶὶ αιάφιαπι 
Ί]]α [αγ]ής 4 απ πο ασεηεία: Παιϊάεπι Π]]α ρε 
{αππεια εἰ Ἱἱπορίαπι αἆ Ππ]ωΗθαπι Ἱπιρε]]απευγς 
ηος ΡεΓ οοπέµπε]ίαπη, Ἱα{άπα, Ἱάχαάπιαυε {Π {Πελεγῖς 
εἴ νεπαεοπίρις Ρ]ετααιε αηϊπια]ία Ἱπίεγβοίπιις. 

ΧΟΝΥΊ. Ώυατε ποπ εοπβ{ξαπέ ηυδες ἵΠ τερίο- 
Ώε πιυ]έαπα {αργα ἔετταπι εἀ(αλὲ Ἀοη επίπι «0Π- 

πιοπεῖθις αιΠάαπι εἴποτεπῃ νεὶ ἀεροίιετιπί, νε] 
{αογ]Ποῖῖς ρεταξῖς τε]ααεγιπε, ἀείπάς ρτα(οτ]αρίς 
οοπρ]αγίδας απη5 τερείεπτες ἵπνετυπί εἰ 16 ]- 
οεηίεπι τερετεταηέ ΡΓουέῖ εΙπῃ] τε]αιεΓαΠέ. Ἐίαπι 
η Ογεπε, Ατολάϊας πιοηίε, {εγαηῖ, ΕἴπεΓΕΠ ΡΓΟ- 
εδχαπι πες 4 γεηίίς ἀήρετίαπι εΠε. Ἐν πιεπιοτῖαε 
Ρτοάιάϊε Ῥιυτακομῦς, ἵπ Μασεάοπία πιοπία 
ΟἸγπιρο, ἴπάε α Ρρτίοτε µίᾳιε αἆ αἰζεταπα [οτ]Π-- 
οἴογαπα αά(οεηίαπι Πίετας οἰπετί Ιπ[ετῖρίας Ρεί- 
πιαπῃΠε. Οµϊπειίαπι Ιϊ ααϊ ἴαΐες πιοηίε ευπάο 
ΡεΓαρτατυπέ, αξ εξ παϊμί αι]άαπα πατταγ]ε αἱ ἵπ 
ΟἼγπιρο {πεταῖ, (ε[ίαπταί Ἱπίτα ἱρίοτωπα νίαπι ἆθ- 

4 Ἡ 2 
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αὐτ]ύ τὼς τ νεφῶν γωομλῥας συσοἰσἁς καὶ ὑετὸν σιωιςομ]μον ασραπῶν τε Α 
ἐλλαμνψν, καὶ κτύπου Ερονὴν ἤκεον Φερομλύε κάτω)εν κο ἁπλῶς ὅσω 

συμξαίνασυ ἐκ Ὁ νεφών συγκβίσεως κ) ἡμῖν ἄνω Ῥνόμὴμα Φαίνεται, 
ἐκείνων Χοπτωτέρω σωωίκατα. Καΐτιγε 6ὗδὲ πολύ πι τῆς γῆς τὰ ὑψη- | 
λόται Ὅ' ὁρῶν ὑπρῆρτω. Οἱ 3ὸ τῆς μηχωμῆς, οπισήμονες τέχνης, 
|. τῶν ὀργάνων, ὃ ὧν τὸ ὄρη μετοὲν Αώῤαιση, ὀὑρόντες τότων τὸ 
ὕψη, τὰ µέγισά Φασι Ὅ' ὁρῶν δέχο, καὶ δύο. κώνόν έχεω τ ΑΡΜΑ ν 

«ζ'. Ψυχροί πνες Ἡ φύσιν οἱ τέτ]ωες δὸ μΏ 9ερινας τροπὰς απ- 
ἄρχοται τῆς ᾠδῆς ὁ ἡλία ἀπερχομᾶρη τὸν ἑανὴν µετίασι κέλαδον' 
ὧδε µεσηµθρίας εἰὼν ᾠδικώτεροι. Τέτιξ φομῶ 9Ίλυς κὸ' πολὺ Ψυχρο- 
τέρα τῷ ἄβῥενος, κ) Φφύσε αὐτῇ τιὼ σιωπἰιὼ ἐγκελώεται. οίπασι ὄντι- 
Λεῖσωι ἡκρότιος Φὸ χωήλος τέτ]ᾷ ἐκ ἔπι Αῆλυς Ἀλλ) οἷά τις Θεανὼ 
σωπῶσα τὸ ἄβῥητα, ΕΙλΛΟΥΤΑΡΣΟΥ. ]ραά 0 

Ῥ.α, {ζ.] Αροβοΐις Ῥτουετὸ, κυΠ]. 29. Ἐε[ετεπάυπι εταῖ, Ρτορίετ αἀάϊξαπα ποίπεΏ Ῥ]μίατοβί, Αροβοϊϊα 
[απηβί εκ 'ΤΠεορΗγ]αξτο ΡΙπιοσαίο ΘιαΠ. Ναί κΙΠ. αδὶ Π{άεπα γετοῖς εχβαι, Ίοπιεη Ῥ]αϊατοβϊ νεῖ 
ΑΡροβο]ῖας αἀάίάΙε:΄ ἄνε αποά {οἶτεί, Άνε ααοά {α{ρίσατείατ ΤΠεοραγ]αξταπι Ώου α Ῥ]αίατεπο ΓαπαΠΠςε; 
γε] οτίαπῃ ε[ῖ ΠΟΠΊεΠ εκ {εαιεπ{ῖθ Ρατίῖ6 ΥΕΙΡΟ «σειαρχεῖ: 4π.πά ρατίετη {οζία ἵη οοᾶϊσε {πο τη ]απα 
εἰ εοτγαρίαπι ΠαὈιετῖέ ΑΡροβοίιις : Πα επῖπα Ἠϊο Ίοσας οοπ(πααίας αραιά ἜμοορΗγ]αέχυπι----τὰ ἄῤῥητα, 
ὥσπερ Ὁμήρω δυκεῖ ασει)αρχεῖ», ὃ μῦ»ος ἄνδρεσσι µελήσει, διδάσκοντι: αιοᾶὰ τείετίατ αἆ Οἁγῆ. α. 358. Βε]μς 
απἶάεπι ποη ο Ῥ]ηίατοβαυς: τε α Ρετά]ίο Ἑ]ίατοβί Ίοοο ἀερτοπηί ΡοίαϊΠε, ποηῦ ΠεΡεΠη. ώς 
΄ΠοορΗγ]αέχαε Μαπαπι Ππίατα» «β, Ναΐατ. Απίπηα], 1. αο. οἳ Π1. 28. 

Ῥ. 4. τὸν ἑαυτῶν µετίασι κέλαδον] ΤΠΕΟΡΗ. τὸν ἠδυμελῦ µεθίασι κέλαδον. «3Ιθη, 1. 29. τὸν ἐξ αὑτῶν μετιῶσι δν. 
, ῬτοῬο, μεδιᾶσι. 

Ὦ.Λ. ὧγε µεσημβρίας] ΤΗΕΟΡΗ. ὥρα τε µεσηµθρίας. 
Ἑ, 4. 9ὔλυς----ὖλνς"] Τπεορα. πίτοαιε οσο Φήλεια. 

πημπα πυδες οοπῄ/{ῖετε, Ρ]ηγίαπι οο]]1ᾳῖ, {ασια 
Ίπσετε; εί (οπίέγις Παροτεπα Ἱηέεγίας {εγτῖ αιιάἰ-- ΧΟΝΠ. Οἶσιάα παίτα Ερίάα {αηε. Όμο 
νετωπίτ. Ἐξ ρτοΓία5 οπιπία ας εχ πυδίαπα «ΟἩ- 
εγεείοπε ογαπέωτ, ποδίίαιε {αρεγπε Πετῖ νιάεπειτ, 
ΙΠ/α 1]ος «οπ/{εωπέ. μή, α)ΜΗΠπιί πποή-- 
τες ΠΟΠ πιασπο αιοάαπι {ραξῖο {1ρΓα ΕΕΓΓΑΤΩ φαἳ 
μπε, ΊΝαπι πιεελαπίσαε ατεῖ ρετῖεῖ, αι ἵη 
πηεηεί5, ααίδας πιοηίες πιεεϊτί {οἱεπί, εοταπα αἱεἷ- 
εαάϊπεπα Ιηπγεπεταπε, ἀῑοιπί α]είβαπιος πιοηίες Ρεί- 
Ρεπάϊομ]ωπα ἀμοάεσίπα {λάϊοταπα Παῦετς. 

πι υξ ρο[ῖ {ο Εεἴαπι α{ἴναπι «απετε Ἱπείρίαπε, εξ 
Βο]ε οοεϊάεπίε σαπέαπι Ἱπίεγπιϊξίαηί [απ Γα0 
ππετίάϊίεπα αμίεπα νοσα]ῖοτες απί. Ἑαπιίπα Ισίεατ 
εἶσαάα πιαίου]ο Ίοησε {ΠισΙάῑος εᾶ; υπάε παέυτα 
1ρΠ Π]επέίαπι ἵπιρεγαί ρει ἱπεεπείοπεπα Ε]σΙάϊ ἕεπι- 
ΡεΓαππεηεί. Έκρο {αριπῖμα εἰςαάα ΠΟΠ εἳ Ίοα1αχ» 
{εὰ νε]ατί αιαἆααι ΄ΓΠεαΠπο ἴλεεπδ εα Ύὐ ΠΟΠ 
{ωπί ἀἰςεπάα. ΡΙΟΤΑΚΟΗΙ. 

, . . 

ο ο μα ον ο ασ ψ 3 ο θα. 9 ποσα - αρα , 
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σος ανν ΧΟΥΠΙ. 

ΙΝΦΤΙΤΌὌΤΙΟ ΤΚΑΖΙΑΝΙ. 

ἘΡΙςΤΟΙΑ ΑΏ ΤπλυλνυΝ. 

]. ΓΕ ΙΩΤΑΑΟΗΟΣ Ττα]απο Θα]ίεπι Ὠϊοιε. Μοάεβίαπα ἵπαπα 
 Πογεταπι πο αρρείοετε Ρεϊποϊραίαπῃ, 6άεπι {απιεη {επιρος 

πποταπα εἰεραπίῖα ππετετί ΠΔ. Ώπαο αὐωἰάεπι {απίο ἀϊσπ]ιος 
1αάϊσατίδ, απαπίο α οτΙπ]πε απιρ]οπῖς νιάετῖ εΠε τεπιοίΙο:. 
Τυα Ἱίαφιε νυΙγαῖ «οησταίυ]ος, εἰ {οτίππα Ίπεας: { {αππεη τούτε 
ρε[ετῖς αεπα Ῥτορε παρα.  ΑΠοζημα ἴε Ῥετιοι5, εἰ πιο ἆε- 
{ταπεπίαπα Ππσιϊς {αρ]οέζαπα 1 πος ἀπρίίο: οἶπα εί Ισηανίαπα 

; Ἱπρεταίογαπα Ἐοιηα πο {εταί, εί {ετππο ραρῃοις ἀε]ιέία ἁπίοιρι- 
Ίοταπῃ τε[απάετε {οἱεαί Ιω ΡγαοερίοΓος. Ῥίο ὢεπεσα Ἀετοπίς {11 
ππετΙίο ἀείταπεπίαπα οατρί(ασ Πποι]», αἀο]είοοπίίαπα {πογάπα ἴε- 
ππεγιίας απ ΟµΙπΙΠαπάπα τεβαπάίας, ο ΦοοΓαίε ἵπ Ῥραρήαπα 
{αάπα οἰεπποπίίος οππηπαίας. Τα νετο α]άνι τεδήΊπιε 6εΓ65, 
{ ποπ τεοεῄετί5 α {ο 1ρίο. Βἱ ΡΓΙΠΙΙΤΩ ἴε οοπιρο(αεΓί5, { {πα οπι- 
πα ἀΗροίαετῖς αἆ νιτίπίαεπα, τεζῖο {ΠΡΙ Ῥτοσεάεηί ππϊνοτία. Ῥο]]- 
σα» οοπβΗ({1ομίς ππα]οτάπη ντε ΠΡἱ εχρτεβι. Όυ { ορίοπι- 
Ῥετας, Εἱπίατοβαπα νινεπά{ Ἠαβες αιόζοτοπη.. ΑΠοπιι ρτα{εηίοπα 
ερϊοἰαπα {είίεπι Ίπνοσο: αιῖα Ιπ Ρεγπ]οῖεπι Ιππρεγῇά ΠοΏ Ῥεγοῖς 
αιαόϊτοτε Ἑιαίατομο. 
ο Ἡ. ΕΠ ετσο ΡτΙΠΙΙΠΙ οππΠΙἁπᾳ, πξ Ῥτίποερς {ο (οίαπι τηεξϊα{ας, 
εἰ αιιοά ΙΏ {οίο οογροτο ταίραρ]ᾳσα», οι]15 νιοο Ππαίατ, ἀλῃσοηίος 
αἀνετίαί. ΕΙ απίεπα τείραρ]σα, (Π1οιί Ῥ]αίατοπο Ῥ]αοεί) οοτρα5 
ααοάάαπα, ααοά ἁῑνιπι ππαπετί Ῥεπεβοίο απἰπιαίατ, εί {άππια 

Ά.α. ΙΝΡΤΙΤΟΌΤΙΟ ΤΕΔΙΑΝΙ.] Ῥείετι Ίοαππες βατϊ(υετῖεπῇς ἵπ Ῥο]ϊεταίῖσο ΠΗ5. ν. νἱ. υῖ. ν , Οομ]ες- 
{παπα ἆε που Ἠρε]]ο απῖγετίο ρτοᾶ]άϊ πι. Ῥταίαϊ, ρ. ἱκνῖ]. {εα. αθετίαθ Ρτοάατη ἵη. Απίπιαάν., Ίη Πί9 
]οεῖς απῖά επιεπάατε, ποη εταί ορετα ρπείῖηπι. ΤΠ βπε 1. ορέ πιπίοτη πι 7106. 

ΔΑ. 4. Τ.] ΕΠ ρτα{αίῖο Ηδοτί αἆ Έτα]απαπα αρ. ]ο. Βατ). Ῥο]ϊοταί. ν, 1.  ἁ 
Ῥ.τ. Η.] Τριάετα, ν.2. Ἠπῖο Ίοου Ώπαπι ]αά]οίαπα ρταπαϊεής Βατροτϊεπῇς Ἠϊ9 γετοῖς: δεζιμμέµγ ϱἷι[ίεην 

᾿ Ρο[λέίοις ορ ΗΗμέίοπές εαρη]α πι ᾖ1δε]ῖο ϱί ποτ] δίέωγ [η μίο ΤγαίαΠί; ΦἩσΡ, ῥτο ῥατίε, ῥτκε[οπέ; οριΓοι]ο 
οωγανῖ Ίη/ετοτε, Ιέα {απο 1 [ρπ/οπάγωπι υοβίοία Ρος ἱπίαγεγ φιαπι ῥά[[μς υερδογωπι. Βαθ]απρῖί ]1πᾶ]- 
οἴππῃι Ἠοο: Ροπ ἴπ πρ πιοάμπε, Ίπογε [ο, Ζιαπι ῥ]Ηγίπώ, φις ἀιροπέίμς «1[Πιβοτο ἐγαδίαι ϱτό/Εσίέηγ 
σα ζηγογπιαείοποπι τοἰριδ]ορ δἱ πιαρ]βγαίπι εγιλοποπα. «Θωρ οπιπία []αδα η εχ/εφί [ΕΥ υΙ]5 ΙΠ{ρηΥθ- 
ζαήρμίς 6: φις ῥοίίης α[[εόλαί /ρεοίοπι, φαὖι υἶγες αιιδέοτὶς οερτίέ, Ο6ἳ. 



όοό ΠλονγταΡχογ 

ααιμία(ῖς ασ]ίατ παία, οί τερῖέαν αποάαπα πιοάσγαπιῖπο ταΙοηίδ. Α 
Έα νετο, ασ οι] ία τε]ισιοηῖς ἵπ πολὺῖς Ἱηβ (παπί οἳ Ἱπίοτπιαπέ, 
εἴ 12εῖ (πο {εεππάαπα Ῥ]αίατοβαπι [λεογιῃ ἀἴοαπα) οατεπιοπ]θθ 
(γαάσηί, νίοεπα αΠΙΠΙΕΣ 1Π ϱΟΓΡοΓο τεῖραρ]σα ορίπεηί. Ἠ]ος νετο, 
αυ τε]σίοπ5 οι] (1 ρταρίαπέ, απα{ απίπιαπι οοτροΓῖς Πα[ρίσοτο οί 
ψεπετατί οροτίεί. ΟΩ115 επΙπι {απόλία (5 πΙΠΙήτος, Ὠεί Ιρβας ν]- 

οαγιο5 ο[ο απαδὶρίίὁ Ῥουτο, Ποιί απῖπια Το λαρεί οουροτίς 
Ρηποϊραίαπας Ἱτα οί Ἠϊ, ἆπος Πἱο τεΠρῖοπίς Ῥνα{εσῖος νοσαί, Τοεί 
οογροςί ῥρταίαηί.  Αασαβας Οα/ας εοίαιε {αοτογαπι ῬοπίΠοίριις 
{αρ]εότας Εαῑέ, ἄοπεο οξ 1ρίε, πε οὐΙ οπιπίπο {1ρεΠε, γεβα]]8 
οτεαίας εβ Ῥοπείεακ, εί ραμ]ο ροβ αἆ Ώεος τεἰαίὰς οβ νῖνις. 
Σπιποερθ γετο εαριεῖ5 Ίη τεραρ]σα . ορίπεί Ιοσῦπα, η] Ἰαβ]οξτας 
1)εο, εί Ἠ5 οαΙ ν]οες ας ασαπί ΤΠ στις: αἀοπίαπα εἰ 1π Ἠπι- 
ΤΠΠΟ ΟΟΓΡΟΤΕ 4Ρ απίπια νερείαίισ οαριί ο τοσίίας. Οοτάϊς ]ο- 
οἵπι {επαίέις ορέίηδέ, απο Ῥοποτάπῃ ορετάπι εί πια]ογ πα Ῥήοςς- 

ἀατπί Ἱπή]α. ΟσΙδΗΡΑ, αυΠατη, εἴ Ἡησια οῃοία ΠΡΙ γη Ἱσαπέ 

{πάϊοςς εἰ ῥργβάας Ῥτονϊποίαταπῃ. Οβ1οῖα]ος οί παϊ]έες παπίρς 
οοαρίαπίατ. ΟΠ {εππρετ αἀπβαπίέ ρεΠοίρι, Ιαίετρας α μπι ]απ{γ. 
Ώιαῄοτες εί οοπιπιεηίατιεηίε», ποπ 1ος ἀϊοο ααὶ οατοεῖρας 
Ριαίαπί, {εἆ οοπηϊίος τεγάπ Ῥγιναίαταπα, αἆ νεηίπς οί ΙΠπίε[Ιπο- 
τά το[ετί Ἱπαρίπεπα: Ύπα Π Ἱππιεπία ανιἁπαίε οοησεΠεγῖηῖ, εί 
οοησεί[ῖα {επασῖας τε[εγνανετίηί, Ἱππαπιοταρί]ες εί Ἱπουταβ]ες σε- 
πεταπί ΏΙΟΓΡΟΘ, αέ νΙθ]ς εογάπα {οαβδ οοΓροΓί5 ταῖπα ΙΠΙΙΠΠΙΠΕαΕ. 

Ροά(ρα5 νετο {οἱο Παριίες Ἱπλατεπβρι», ασοο]ῶ οοαρίαπίασ: α- 
δις οαρίῖ5 Ῥτον]άεπίία {απίο πιασί πεοεῄατία ο{ι, απο Ῥρίατα 
Ἱηνεπῖαπί «ῑνοτί]οσία, ἆάπα Ἱπ ορίεαιΙο οογροΓῖ5 1π {ειτα οταζ]- 
υπέας, οήφπα {ας (εριπιοπίογαπι ἀ4εροξαγ {αῃτασίιπηα, απῖ {ο- 
εᾳς οοτροσίς ετίσαπί, {αΠΐπεπί, εί Ῥτοπιονεπί ππο]επα.. επι 
αἀπαϊπιου]α τοι (πππο οοροτο {ο]]ς, {19 νιτῖρας ποπ Ῥτουσάεί : 
{εἆ απ ἑατρίετ, ἹπαΠΠίας, εί πιο]ε[ίο ππαπῖρας τερεί, αὐί Ῥτιίο- 

τάπ απΙπιαΠαπα ορε πιογεριίγ. 
ΠΠ. Ίω {απιπια εἴρο απαίποι {απί, αμα. ηἰΠίας. ταῖραρ]]οο 

Ῥηιποϊρίρας Ιπομ]σατο: τενετεηαπα 1)εΙ, ομ]έαπι {α, ἀμοιρμπαπα 

οβιοίαµυπα εἰ ροίοβαίαπι, αεόταπ εί ργοίεζΙοπεπα [αράιίοσαπη. 

Ε. 4. ΠΙ.] Ποϊάεπα, ν. 4. 
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με ε μεν με. 

Μο ων) 

κα ο νο κ ΕΟΑΗΑ ας ὁ ο πα ο μμ 
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α Ώειπι εἴρο Ίπ. ρηπηί5 αΠοε Ποποναπάυπα: ἀοϊπάς {ο Πρίαπι οο- 

σή 

Ἱεπάμπι απίοίαπε: Ῥροβ, πε ἀοόϊτίπαπι ῥρταροΠα (οῦας ἁποι- 
Ρίιπα. ἆοπιας τοάο]εαί: εί ἰαπάεπι απινεγῃίας {αρ]εξίοταπα ἆα 
οαρῖεῖς ρταροΠίοτάπα {ΠΡΙ Ιποοἱαπηίαίο Ιαίείατ. Μασποταπ 4πο- 
απε νίτογαπα Πταϊεσεπιαῖρας εἰ {ἰταίεσεπια[]οις ι{1{ΗΓ. 
. Ερο οἱ 1η Ὠος, Πουί εί ἵπ Ρ]ατιπηῖς, ΕΠαίατοβάπα οεη{θο 
αιάιεπάαπα, ααϊ Ώεαπι οποαπα οοἰοπάαπα εΠε περαί, αΠετεῃβ ϱΗΠΙ 
πΙῃ α οροῖς οοἰΙ] ποπ Ροῇε. Μπα]ία ᾳποαπε Ρρτοροπίί εχεπιρία, 
ααῖρας Παπεῖ οππος οσα) Έ)εα οι]ίογος ορροαίος εί Ργαοϊριίαίος 
{απάεπι ἵηπ {ονεαπι εχίεγπΙπΗ. 'Γεβαίατ Ἠου (σαἱρα: απὶ ἐοίαπα 
αἰαίοπῃ Ιαου]επίου Ρτοάποσης 1 {6Ι1Ώλ Ῥα/19 Ώοα» βαπηἰ[ζαπ]έαις 
οί ου]έα 1η ΡτονΙ εἰαίᾳς, οί 1η Ῥτονιοτι ρταοΙριίαίας απ. ΟιπαΠίος 

αὐίεπι αραιά Ῥιείοπίαπαῃ 4πθτε. ΟμετίαΙς ἵαππεη Ῥργαίαίας5 ΡΗΙ- 
Ιοίορβις, εί ἵπ απτο Ίαπα ἀῑάΙ Ῥτϊποῖρίς ΙαομγγπιαΡίΗίογ.ἹπροπηΙ{οΙί, 
εί αοά Ίαρο νΙίιο ομροιίαί15 εἰ (επηεγιία(15 Ρτορτοία Ώεα, εί οπιπ]- 
Ῥα5 ΙσηποπαΙπ]οία πυπλΙΠΙΡ5, οΠΠΙΠπα Τ)εοΓΙΠ {εππρία Γοράανοτῖί, 
εί Ώεοτιπα οπππίαπα ρταρηραοπίε ουπαπα: αὲξ Ργαίεγ αἀες Ρτῖ- 
ναίας, Ύὐ85 1Π οτρε εί πτρε ραβΊπι Ἠαβεί, ταρεπα είῖαπῃ ΄Γατροίαπη 
οεσµρανεσί, {αρτεππο «ον! οοσαμαία, εἰ ραρΙσα {ογίαπα Ίπιασο 
αυτεα ἵπ ΟαρίίοΠο αΡ αἀνεπί, οοηνεΠῖ5, εί Ιπάϊσεπί5, ριρ]ίος 
αἀοτείατ, εί (απίαπι ρτα οείοτί Παρεί απόοτιίαίεπι, αιιοά 1Π 
{οία ταίῖοπε πιοτίαΠιαπα, αί ἀῑοι {οἱεί, {οἱα αίταπιαἁε Ρραρίηαπα 

νιάθίαγ Ἰπαρ]οτο. Ὑπάεας εαπα 1Ρ1 τοίαπη νοτίατο νο]αρί]επα: ααος- 
Ύπ6 πιαρίς πλῖτετα, ε]ι/άεπα τοία Ἱπιρα]ία ἆε ρεότοτο ο ονῖς {ΟΓο- 

τάπι Ῥεπία Ῥταοιριίαί οἳ οοποµ]σαί. Ουωααίς επῖπι Ἐοτίππαπα 
Παἴυ]έ, {αία ρταοΙριίαί εί σοηνε]{.  Εοτίαπα {επαρετ οοπΠΠΙ{ ἴπ 
Ἠ15. απ ἱπιρτονήα εππετραπί. Έαπι αίαποαΙααα πΙέασγ ονα- ̓  
οἵατε Ε]αίατεΏις: εἰ εχ ρταπαΙῇτς απαίαοτ Ιοοῖδ, παίατα», οβιεῖ!, 

ΠΙΟΓΗΤΗ, οοπά{1οΏῖ5, {ος τενετεηί]ᾶ πἹαπατο ογοΚ1ὲ οΓΙσΙΠΕΠΙ. 

Ἠ]ε αιάεπα η οπ]ίι Ὦλοογαπ 905 Ργεροῖραε αΠετίί νεπεταπάοθ, 

. 

Α. 5. υἰέατ----,] Ῥοφπεπίῖα ἆε Ναπ]α ΓοσίαΏα Πιπί εκ εοἆεπι Ἠδεῖ]ο, 8εὰ εἷωο Ρἱετοίητο Ἴοσο 14 Γαἶς οοπῃ- 
πα](οι]ῖ εἰ οοπἰεχαϊί βατΗρειἹεπῇς ηί {α819 οετίο α {5 Ἰηνίοεπι ἀῑοεταί ας ρτοῦαδί]ίεγ εχοετρὶ πε(Ιε- 
απί. Ἠσαπε εί ος Ότο Ὑ. εἴ ρτοχίπαϊς, πίτα τε]]ᾳ ήπιας πίαξτα, 

Α.ό. ΤΥ.] Ιοιάεπι, Υ. 4. 

Ὦ. 0. οοπνε]Η{.----Εοτίαπα] Τπίοτ]εξνα Βῖ9, ααἲρρε Ἴοσα Τιαίϊποτάτα Ροδίαταπι, οἱ Π]8 Ῥόψίώμι ποΏ δεραιίας 
Ῥ]αίατοβεϊ Ιε]]1 ες, 

Ε,.τ. οσΙσίπεπι.---Π]ο ααἰάεπι----] βατϊηνοτιεπῇε Ώρες μπώρο. ες δρογβμῖο ης {αγιόη δος, {η άε]ηα 100, ἐν- 
οφέως, Ὀπαε πρπ]]ας [π/πέίας οἷως {ο {ο εἰ τοπ ο) ῥο]ίεο ουν) [υγεια 



ό6οδ Πολ ο η ης πρικ.Ο Χ/ 

απί αἱ {απηατιας εί νἱοῖπίας αοοεάαπε: απί παίιτα, πα ωδει Ἱπ- α 
ἀογαπι ἀοπ]ίοτ, ἨΠετοι]ες αἱ «ο 1ρίο. Ἱπ {ο Ίονεπ ρτοίείῄα(ας 
ε{ϊ ααοά απησιιες Πασυ]ανΙέ ἵπ οὐηῖ5: ααῖ οβΠοῖο, α{ Ῥοπίίβοες ρτα»- 
{εόαιε {αοτοσάπα:ς απί πποπῖρας, αί ΡΗΙΙοίορΗῖ, απ ππεη{ῖς ἆἱ- 
Υπερ Ἠαπέαπα Πηνε[ηραίῖοπε εἰ ἀηρεπίαίίοπε {αριεπίῖα» Ἰπάϊσαπέ : 
απί οοπάΠΊοπε, πί απος {ανοτ παπαϊπ]ς εχίαµέ, αέ αἰῑῖς Ρτοροβίοπέ, 
εκ οαυ/ῖα Ρροίτας {απη]Πατί, 4παπι οβῃοιο Ρραβῃοο. 

Υ. ΧΝαπι Ρτῶοεζεπί]α Ῥ]αίατοΠπι 1π Ππβιαίίοπε Τεα]ααῖ, εί Β 
Φα] Ἐποπαπ] ἴπ Ἡρτο Ῥέταζοσεππαίαπα {απί. | 0 

ΥΠ. Ουιά ἆε οοπ(ποπίία ἀῑσαπι πεγάππααο οοπίσπα{, απαπάο- 
αιϊάεπι Ῥἱη{ατοΏῖ θίταϊεσεπιαίξῖσα ποππα]]α Ρτοπαί{. Μ. Ὁαίοπεπα 
οοετω γΙπο 4πο τοπισες οοπίεπίαπα Πε (ταάίατ.  Ναπο 
ααίεπα, αἲ 1 Ττα]απο Εαίατοβί ίταίεσεπιαβοῖς Ἱπωροπαέας ΠΠΟ- 
ἀᾳς, {απίας. {οτΗ(αάτπ]ς εί οἰνιμίαις Πέ, αἱ Ῥοπιαπί Ἱπιρετά πες, 
αποἀ ροᾷ Ααρυζώσι ἀε[εηίαπα πιαρῖς Πιεταί, 4παπα ποβΙζεν απι- 
Ρμαίαπῃ, Ίοησο Ἰαίοφπο ἀιβπαπάετεί. 

ΥΠ. Οοτάϊς Ιοσίπ, αἀόάτοτο Ῥμαίατομο, Φεπαξας μή θο- 

ηαία5 νετο, Ποαί ππα]οπί ας Ρ]αοιυ{, ΟΠ1ΟΙΙ ΠΟΠΙΕΠ εβ, εί ολνος 

θείαίῖ5 ποίαπι. Όσεί. | 
ΥΠ. Ώαπι ΕΡΙαίατοβΙ νεβιρια ἵπ Ττα]απΙ Ἱπβαίαοπε ρω Ν 

τιας {εαπος, πηο αρίαπι ατρίίτοτ Ἠαο Ἱπιαρίηπε οοπιρε]ατΙ: ετοαε 
Ἱαζιρτιο οπιπῖαπα, ΠΠ ἀπισεπίας Ῥετίοαιας απο Ἱἵποερι. Με 5 
επῖτη ΙΠ ργα{επ{Ι οΠοεηίοπα εἶας Ρτοίε[ας {απι. Ῥε(πος εἴρο επι 
οἵ α οαρίίο τειραρ]σα οπι 9ο πίαιε αἆ Ρεάες ἀείοεπάαπα: «8 
{απχεη εοπάἹίοπο, αά, Ἡ 15, ααάρας Ίπτα Ῥεγπηαας ἵσποτατε, 
πηοτάαοἶος 1π Ὠαο ρατίο αΡρρατιετο, 1 ποῦ τωϊμ, {οά Ῥ]αίατεμπο, 

αά{ογιραπί: ααί ΠΡΙ ροίῖας ααἴ τεσπ]απῃ Ύπαπα ρτοβίεπίας, εί ᾳπα 
ν]νοηπάόάυπι οῇ εἱἷς, ἆήσοτο πο]αεγιηξ, 

ΓΣ. Μαπις Ἱίαααε τειραῦ]σα ααέ αγπιαία εβ, απῖ Ιπετπαῖς. Ε 

1. πμ... πο... 

Ῥ.τ. Ὁ.] Τϊάεπα, Υ. 8. Ἐκεπιρ]α Αἰεχαπάτί, βοιριοπί, (απ, {απί ες Ἐτοηίῖπο {απαία, ΠΠ. 11, 5, 6. ΤΥ. 

491 .1ν. 6, 4.  Ἡκ ος ποῃ οχβήρεπάα Πιεταπί. 

Ταδ. που {ΘΠΙΕΠ Ρτο οοτίο αβῖτταατε πα” ης ο, τερείετε εα πο]α]. 
6.6. ΥΤΠ.] Τσίά, 118. νΙ. Ῥτοίορφο. Τνοεαπαι εκ ου], αἲ αἲ {α4ρίσατί Ιπάε Ροβηῖ, απαίεπας αυαπίπππαας 

Ῥ]ατατολεϊ ἨὈε]]1 εἰ νεβϊσῖα {εοπίας 4, εἴ ππαϊετίαπι αατη{ετῖί θατ](ρετίεηβφ, 
Ε.1. ΤΧ.] Τοἱά. νΙ. 1. Ἑοτίε οπιπῖα αἳ Ιπὶ(ῖο υ{ηπε αἁ νετῦα, ῥαα }2γεπάωπι ϱ/ ϱγαυίογε [απί εκ Ῥϊαίατεπεο 

Ἠνε]]ο. Θπαππαπαπα Ἠαδεί το ἀωδίίαίίοπεπι. Ί,οοιβ εετίο ἆς Ῥετίο]ο οοἱοσῖ βι Ῥ]α{ατολεί, 

ο ο ο σσ. 



ΛΕΙΗΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΄ΑΔΗΛΩΝ. «ου 
Αα Οροτίαί, Ἱπαπίέ Ῥοτίο]ες, οο]εσαπι Ῥορ]οο]επα α{ρςπ5, Ῥχαρίοτεπι 
Δ ποη πιοάο ΠΙΏΙ5, {εά οσμἷος Ἠάβετο οοπ{έϊπεηίες. 

Χ. Ῥοείαταπι ἀοάτβπαμς: Ματο, αἆ α«άεπι Ῥ]αίατοΏας {παπι 
ἀεβιπαί Ίτα]αππι αἱ οἰνί]επα υΠαπα αἩ αρίρας πιπίπαείας, 4{ῶηί- 
ΖαΛάα επ! ἠευίμη /ῥαξίσομία Τεγαση. Ὁσίι-- 
9911 ιο κιορύνον αυ] πη]]ος ών ολλατῖε, ία αίσπη, ς εΒΠΙ- 

Β ο οο πάθείόχις, μα... εί ανὶ ΜΑ γιναῖ, ἐέ πο. ῶ, 
Ρτουί ΕἸηίατοΏις αἳΐ, ΠΙ4ΠΠ6 πηαηΏοα. ΠΗ]5 επΙπ νετρῖς ἵπ ΓπβΙ{ῃ- 
ίοπο Ττα]απὶ πονµήπηο {ας εἴ. Μο ΠβΠΑΗΓ εΓΡΟ. εὔτη, εἵ, Ποιέ 
τρία αἰί, απαβ {ο0ςοβ. Ῥεδϊρας., {αοἴαπιΠς, αἱ που οβεπάαπίατ αἆ 
Ιαρίάσπι οῬίοόπινε αΠαπῃ, αεπῃ: πηυ]Ερ]οχ. Ἱηροτιί οβ{5. 

ΧΠ. Ἰπάε Ῥ]αίατομις ο ἀῑοῖξ Ἱπ οπιηῖρας οχ[δᾳασπάα, αασβ 
Ἠαπα]ογίρας, τά εβ πια] αιάΙηῖ, Ῥτο[η{. 

ο ΧΙ. Ἐεπι ροµβσαπι Ἱεριίατ Βοοταίες Ἱπ{Π(αΙΠς, εί ἵηπ ε.πι 
ἀεάιΠε Ρρταοερία, απ α Πποετίαίε {αριεπία», ααα αποάαπα 
{οπίε παίπτα ππαπατο ἀἰοππίατ. Ἠος αὐίεπα ἵπ {άπιπλα οο]Ιρί(ατ, 

τας Ύὖσς ἵη τερυαβµσα Παπα]Ποτα {αηΐ, πια]ΟΓΗΠΗ οίΠοιο ἀπρεπίϊας 
οοπ/{ετνεηίατ. ΙπβΙαίοπεπι Ττα]απί, οα]ά5 πιεη{ῖο {αρετίας {αόϊτα, 
εί, ἀῑῃσεπίτας τε]ερο, εί Ίαρο Ἰαί115 οοπ/{οτΙρία Ἱηνεπ]ες. 

ΧΙΥ. Ῥεά Ροίεταπί ας Ἠ15, ᾳπσο {ππί αὐ ΠηΠίαίοπε Ττα]απὶ 
Ῥ {[αροτίας ἀῑότα {αῇΠ1οετο. 

ΧΥ. Ιω αᾳἩο Ῥήποερ ἀμεταί α ΊΎταηπο, ἆππι τεγο]νοτείατ 

αιέϊοτε Ἑ]ιαίατο]ο Ππ{Π({Πο τα]απί, {αρεσίας ἀῑόταπα εί, οί ααν 
Ῥτιποιρίς απί οβποῖα, απί τεϊῖραρ]σα ππεπηρτα, ἀ]σεπίες εχΡρο- 
Πίαπη. . 
ΥΠ. ---αί Ῥ]πίατοΏί νετρο πίατ, Ῥτα/{οδΙ τεσίοπΙπα πωρι- 

σηαηίες Ίεσεπι ἀοπι]π]. 

. Χ.] Ποιά. νΙ. 21. Ἠϊπς, εἰ αἱ] εχ Ἰοοῖρ ααἱθ ΠΗρίοείατ, οοπιρ!]αίοτεπα ΗΡε]]1 Ῥ]αέατομεϊ {μἱβο Ποπηῖ- 
πηεπι Τιαἴϊπυπη. 

3 

6. ΧΙ.] Τοιὰ, νΙ. το. 
6. ΧΠ.] Τοιά. νΙ. 2ο. 
ι. ΧΠΙ.] Τοιά, νΙ. 20. 
7. ΧΙν.] Ποιά. ν. 17. 
2 . Ἀν.] Ποιά. νηῖ, 17. Ῥτοσίπια {οτία[ε πίαυε αἆ πιοπίῖοπεπι «4μσιβπ οκ οοὔεπα Ώπί Ἰθε[]ο. Οοά αἲξ 

ρετίως ἀῑξέωσα ϱῇ, Εραϊβεαϊ νΙ. 1. 9οὰ αί ἵη [οτρίῖοπε Ἱποετία αμέλοσῖς, εἰ ου{ουτῖς ε]ιίάεπα γεβῖσ!]», 
Ρτορτίᾶ πες 4) α]ῑεπὶ5 ἀἱριιοία ηε(πε εχεετρία εχΗη]υεσί Ροίπεσαηί. 

Ῥ.6. ΧνΙ.] Τυ]ᾷ, 

ΥοΙ.. Υ. 41 



όο “ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ Υ κτλ 

μετ -- 

ΑΚΟΠΙΟΚΑΜΜΑΤΟΝ. 

Ώε παβλβτοίονες ο... Πρτυτη νὰ, (ορ βο Ῥ]α- 
{ατοΏιας, αΙ Ιπ(οπρίέας  4γολργαμηπιαίοπ, εἳ πιαριβταίαπα. Ίπ 
αασρίς5, αἆ Ρα Πεπίίάπα οί νά ἡλλίσμη ιών ας ῤώμ, ἴωψι 
ος οχεπιρ]1». 1. ὴ | ΠΙΕΙ 

Α. 2. ΙΑΚΟΗΙΟΚΑΜΜΑΤΟΝ/] Τυιά, 1ν. 8. Ἠίο ποη πιπ]έο΄ ηιασίφ φεγπΙαπα» ̓ αἁδχοτίέαεῖς Ἠδεί]ας, νά) 
Ρτίος, Εαϊο νἰάοίατ., Ῥατι(ρετίεηβθ ευΠ1 ΠΟΠ μυ νὶάις, {6 οκ. αΠἴοτιπα. ἔαπια πλετηοσαί, δἱ ο ἠκοινί 

Ἴ1Πο βαῖε Ῥ]ηίατοβί Ἠδες; {αετῖε {οτία[ο 19 αιῖ οάϊοφιίο οχβαί Ἱπ[ορίας Τολιτικὰ σαραγγέλµατα } λ 
ἵ9 αμἱ ρα, 1π Τ,απυρσίαν Οία], 148, Ὑποθετικὸν, ὃὲ πσεῤ. ἀρχῶς. Ἐοει. πά ον μιας, ρο, 
κίπῃε {οηπῖέας, ὧε νο {ετναπι ο ην (τν η ο Ἶ, 96. τν 

Ἴποις. ον. α Ι ΤΠ] .. ) ον. νο Α 

κ άρ-ῃ- 



κ 
ναι η 

- ΕΝ ΕΙ ΑΣ. . ών 
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ᾠπομα ἀελλάσις δν Αλ: 
β. αμ 

ορ Ὀλλωὼν- με», ο. ο 

« δε ας πα δὃ Αν 8 ας ον ος πα 3 

τν πμ ο ον σνκμόαι φ θα αν. απὰ 
α " ο πα τρίτες» 

ο νονα θιος να | ἓ, ψ 
ο ο αρ νο έν ων . σ τον 

ή Γῷ « ααιάφα Αρλ; νο, οι ας ἁιδὸν 3 ών δέ. λιες, λλλόμος αχ θα, 
δι Ἀουδίζλες, Φανόρανόρ κα. ν. αεδι ενωφ,; εναν κι γω ζαρρλὰ Ανά ηλ "μὲ ην 

πα σπα Ἓμψας, Πδείλς «νι αφ φόη νι. - ' 
ἳ ος φάά. ον αονὰᾳ, δαό. «ή. κ υ ει φας ο ψμ Μόωβχαρα. ας δύο. 

ο. Νο µρώῤει.. λατ ο... ος γις, να. αλ ξ υά; λε λα αλα 

ον Ὀνρηέ λος τον ᾽ωήθε ος Ὁ πώς, αμ ανά μ Δισδωαση μα ο. ώως ως 
- αν μεσα. Ἀνλαθάκν οἳ ἄοξ τη ῥορη δν δοτο κκ νι 

φορ-λΟλίδι.  ήμέφφη- πω ος, κι Ῥ ολα δα ρα, δρ 
αν ὁ ς ο. 

ο νο ας . αλ 

ές μή ακς{ ονομα πα ον Εμ. ονέ- 

ή μες δε αδαέρες Μο μν ο μα ἡ «κάρώἒυ 

δώ 
πρι Μος ΜΕ ων ν. δάνς ς ρε ἔτ., 

: κ ζωοὰ ιό εδ 
.ς» , α 6 .. 

τε ασε Α ασκεί 

νὰ κά λόιοεν λα οσον 

μα ο Μ ο 9 144 

τν λ.., ο λπή ὧψ. κ : 

ἳ κτλ 5 ον ν ἆς ος ῃ 
ἕνα τν ΞΥΡΑΑΜΑΝ 1αροσ θ1ἡ--. 



ὃ) ΓΕΙΑ Αω 

ο Ἡ αφ λ. ἲ 
9] 

Μος νε 
κ ͵ » 

η. 1 

ε κος πρ ΜΗ ) 
μα 

ἅ ο ο. 
αμα γα ιν σ 



Α ΥΠΕΡ ΕΥΓΤΕΝΕΙΑΣ. 

ΡΕ ΝΟΡΙΙΙΤΑΤΕ. 

α. ΠΙΣΤΟΣ ἡ Ἡ σφισῶν συκοφανία κ τῆς ὄὐλμείας, οἱ 

πα μηδὲ καὶ τὸ ὂν µέσω καὶ πᾶσ γνώρλμα σιοποῦσν, ὅτι -αθὺς 

τὶς ὀχεις τὰς εὐλωᾶς ἵππους καὶ κιύας ὠνοιώται κοὶ κεχρώνται, καὶ 
ἀμπέλων εὐλυῆ ασέρµατα καὶ ἐλαιῶν, καὶ Ἱ. ἄλλων δένσυων ανθρώπων 

5 δὲ Φὔδὲν ὄφελος νοµίζµαν. εὐλύειαν εἰς τὰς μµελλάσας α]θδοχοίς' λλ’ 

αὐτὸ «πέίδονται ββάρθαρον 3) καὶ ἑλλίωνὼν ασέρµα, καὶ αὖκ οἴωυται 
λεληθυίας πνὰς Ὀρχὰς ὢ ασέρµατα δεετῆς συγχοταράλλεῷα τοῖς ὁν- 

Α.Σ. ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ.] Πας εβ Ιπ{οπρίίο, αἁά]ίο {αππεπ Ῥ]ηίατοΏϊ ποπιῖπε, ἵπ οοάΐσοε (ταπηπηϊ], αχ 4ο 
Άμπο Ηρε]απα οἀϊάΙί Το. Οτβορα. Ἠοἰδας. Απεοάοι, «πεο. Τ. 1ν. Ρ. 173. επᾶε ΠΟΡ ουΠῃ τερείιν]- 
πηά. Αριά Ρίοῦαραπα εχβαπί Ῥ]αίατοβείϊ ἆς ΙΝοὈιϊίαίε ]οοὶ βεγπιαπΙ, Αἲ Πῖο {ρυσῖας εβ {αΐν», Βγ- 
παπίῖηα, αἴαῖῖ εχίτεπησ», οοπηρϊ]αίμθ εκ Βίοβαο. Ἠ/υττ. Ὑ 

Ά. 3. "Απισος---] Τα απἰάεπι υ{απε αἆ γεια συῤῥεντων ἄγανδων ἃ 9ἱοῦσθο αβεταπέατ, {απιαααπα ος Ῥ]ζατοΠὶ 
Ἠμτο ἆε ΝοὈ]Πίαίε, Βεγπποπε Ἱκακχν]. Ρ. 498. ους. (ετππαπας εβ Ῥ]υιίατοΏϊ Ἠϊο Ίοοιμθ αριἀ Βίο- 

: Ῥααπι, απἀς εαπα Ώυ]ας ἨὈε]]1 οοπαρ]]αίοτ {απιαι, Ἠνττ. 
Α. 9. οἱ μηδὲ καὶ] ΜΕ. εἰ μὴ καί. Βίοῦοριθ οἱ μηδὲ Ώπε καί. Ἑκ υἰτίπίᾳαα Ιεδοπο ϱεηπἶπαπι π]ε ριίο εχ- 

{οπἱρβῇε, οι. Νοπ ορια» εταί. Ὀιτανί Υγείας Ἰεέίο ἆ.αε εβ ρτοῦαΒΙ]]θ 8ο πονᾶ Ἠαεο Ἱπάε εχ- 
{ου]ρία, Ὑννττ. | 

Α. 6. καὶ κιχρῶνται] Οπαῖβί Ἠου γετδαπι Τπίεγρτε ποβςτ, πας πιίπμ Πε, α αἱ ΒίοῬανυπα Ιαἐίπιαπη {οοῖέ, Ιάεπι 
νετο Ἰπέετε, αιοᾶ πεµέµο Γωπεγε. Νοϊαπάαπι εβ Ἆος εχεππρίαπι εἰ αἀάεπάτπα Τμεχὶοῖθ. Ὑ7οιμς. 

Α. 6. ἀνθρώπων] ΜΒ. ὤνθρωπον πηεπάοία. Ἰπίεερτε Ἱερῖε ἀνδρώπη, πες ηιἶπαθ Βίοβαα». ΝΙΗΙΙ τείετῖ, πέγααι 
απηρ]εξίατ», ΊοιΕ. 

ἙΒ. 1. ἀλλ᾽ αὐτὸ] Ἐεέῖιας Πΐ ἄλλα ταυτό. ἨΥττ. 

1. ΠΠ, ε πιῖπας ρτοραδί]α, ματ «4 ζ- 
Ἰωπιπία ῬορλΗξαταπα, ας υέαπέατ Τη πο- 

ὈΠεαίεπι, ααἱρρε αἱ {ες ΡΓοροΠΏς οπιπίαπα οσιἰ- 
119 εἰ ρειγαραίας που γἱάεπέ, πες εχρεπἀιπι. Αά 
1η]έμ5 εαμαΓαπι εφιὶ ποβί]ες, αἆ «αΏιπη οοπΏρτεί- 
{15 αµ ολμ]ωπε, ρεπετοῇ «Άῃε επιπές, αἆ 
γιίε οἶεας οείειαίᾳιε αἴΌοτε ρτορᾶραπάαφ ορίῖ- 

πιο υἱγ]ταάϊςες ἀε]ισαπίιτ: Ἠοπιϊηϊς {απιεη ποῦ- 
Ἡθίεπι πΙΙ]. πιοππεη{ί αἆ {ρεπι ρο{εετίταείδ πιοτεί- 
ᾳὐε Πἱίογαπι 2Βεττε εχἰεπιαηε. Ίεαιε Ιπιςγείε 
αιἱσσαιααι Πδί ρετ[ααάεηί, υίταπι Βατυατὶς 4η 
(απρεοίς Ρατεπίίβις γ]ίαπι ἀἆερεα: πεφµε «εη/{εηί 
Ἄτσαπα φυρεάαπι ργϊπιοτάία γἱτεαξῖ εί Ιρηϊοι]ος ἵπ 
οτία οα]αίαιε {ρατρῖ, αέ ΄Τε]επιαςμο νἱτεας ἵπῃ- 



ότή ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

νωμµφῤοις, ὦασερ τῷ Τηλεμάχω τὰ ᾿Οδυσσέως, ἐφ οὓ κ) πῶνυ τῷ ὀνόματι Α 
σοοιητὴς εἴρηκεν' 

--- Πωτθὺς ἐνέρακται μένος ἠὔ' 

ὡς ἂν ὂν ταῖς ασερµάτων ὀλίλαις σοιγόσι κοὶ αγ Ὀχρετῆς συβῥεόντων ἄγα- 
ών. Ἐπανᾶται μὸῥ ὑφ Ὁμήρου Νέπωρ “πολλαχῶς, ὀκξῖνο δὲ τὸ 

Φφθότα Φέρει’ Ἱ Ἰ 
θ-- Νηλείω σι εοικῶς, κ Εξ 

Νέσορι. . 

Καὶ «θλσωγορεύων ᾿Αγαμέμνων Ὀδυσσέα, 
Διολνὲς Λαερτιάδη πολυμήχω) Ὀδυοσεῦ' ος 

Φιῶ δὲ καὶ ἆλλον μὸ ἄκρου Μένεω, ἄλλον δὲ Στεοφία, καὶ ἄλλον µε- 
2άλΗ Δολοπίωνος, καὶ πολλάκις Δαρδωίδως εὐλμέι, οι Δηϊκόωνπα, 

ε 
. ἁ κ “αν κα .- 

ο δα 

Α.1. ὥσπερ] Έα {εζπαπίασ υίᾳτε αἆ γοσεπα ἠὔ, ε8 ἄν ἵη Μ5. εἰ ααρρ]οία πιο (απέ οκ 8ίομαθο,. Ὑ/ους. 
Α.1. πάνν τῷ ὀνόμωτι] Ιπίετρτες Βιοῦσο νετῖε: οἸα]/ῆπιο φωοραδμῖο µέρη, ΒΙπΠτες ἔετε Ἐοτοπιδ. Ἐοτίαβὸ 

τεδῖας ἱά αἆ Ἠοππετατι {αππφμᾶπι οπιιό ο]ατί/ήγιηπι τειυ]ετῖς, Που αἶχας ααϊγ]8 υὶτεαίο εί πιετῖε(ς ἵπ- 
βρηῖθ ὁ πάνυ ἀῑαϊτατ. Ὁοηίετ ἆε ας ΡΏταί 1απηῦ. Ῥος ἆε Ελ 6. Τ,. Ρ.1ὸ3. εἰ Ἱ,εορατάυτα Ἑ- 
πηεπάαΕ, ΗΡ. ανΙ]. ο. 16. ΛΓΟΙΕ. 1 οὗ εὖ πάνν τῷ ὀνόμαῖι ὃ πονητὴς, οοττεχὶ θὰ Ῥ]μίατοῃ. ἂε Βετα ον. 
γηπά. Ρ. 85. Ίσττ, ή 

Α. 0. σιητὺς] Ἡοπιετις ΟάγΠ. β’. ν. 211. οι. 
Α. ο. Ἐπαμεῖται] ]απα ἀείετία α νετο ΡΙαίατεῖο {α][αδ Ῥαϊρα. Ὕνττ. 
Α. 5. σολλαχῶς] Μ5. σεμαχῶς, Ῥτο 4πο εγιαἰεἴβίηαθ 'Ῥαυτίοίαφ ποβῖες ἵπ Ψοἱαππῖπο ΧΠ. Βϊδ]ιοι], τος 

Ρ. 26ο9. πιδί ρατίεπι Ἠυ]ας Ορα/(οα]1 εχΗῖδει, τεξῖε Ἱερῖί πυλλαχῶς. Τουρ. ι 
Α.. 5. ὀκεῖνο δὲ τ.π. φέρε] Να]]απι Παῦεί απιοιλαπί, Βἱ νο]αῖε ἀΐσετε, 3 Νέβογς Ἰσιῤζης δίο: 48 βούρωως 

Ίσρως, {οτ]οεπάππι εταί φέρετε. Θεά ηθβπε Ίσρο {επίοηίῖα γετα εΒ. Ῥοτίε {επρβί φέρε, κ. {οἱ]]σοι σῖ- 
ἀεάατιως. ΝΥΤΤ. 

Β. τ. Νηλεω] Πιαά β’. 2ο. οι. 
Β. 4. Διογενὲς] Ἠμαά. β.. 178. οι, ή π 
Β. 5. ἄκρυ Μένεω] ΙΙ. ἄκρυν µένεω, ᾳποᾶὰ εκ γεγῇβοπε εἰ τε ἐρῖα Ἱα τεβϊταϊ. 8εά ποι εχβα Μεπεις 1 Ἠο- 

τηςτί εαγπαπίραις, αἆ απα Ἠ]ο ποβετ Ῥτονοσαέ. Πταᾷιο Απηρίηυς οοθϊαπά πα. 1αιάαἱβίπνας Ῥαρή- 
οἴας Ἱερῖι " Άκτορος, οἳ ἱπῖε]Ηρῖε Μενοίτιον εκ Ἠ]ϊαά. λ’. 78Η. απ΄. 14. ουσ, 

. Στροφίου] Π. ε. 49. πΡί ἆς οαππαπάτιο, οί α. 

. Δολοπίωνος] ο ει 77. υδι ἆθ' Ἠγίεποτα, ους. 

. Δαρδωίδας] Ἡ. υ. 315. 1ΜοτεΕ, 

. Δηϊκόωντα] ΠἨϊαά, ε’. 534. Δηϊκόωντα Περγασίδην. Ῥτο Ὠεϊοοοηπία Ιπίεγρ{ςθ' ἡρώιοι Ῥοεσοπα. λωά οἳ 
Μ5, Παβεραί. οι. 

μμ νά 9 Ο Οἱ Όιωι 

Ρτε[α Εαῖε Ὁ]γῆϊς, ααοὰ ἱπβρηϊ αἀπιοάμπι γεΓρο Νειιοίαηρωπεπέ. 

Ροέα ἀοβρπανίε: ' Έε Αραπιεππιόπ Ὀ]γ[επι οοπροαη: 
Ἱη{α{απα ποδ]]ε Ῥαΐπς Ἐοῦυας; , : Αα ἡ κο μμ 

. «αἱ ’ .. Ώϊνε ]ουἱ9 Τιαετιϊαἆα {αΐο {ααριίπο παρε, 
πεπιρε Ἰπάϊΐσαμς, απ. οἶπαι γἱία Γεπαπατϊ, 4ἱσο- κ 
ταπᾳ αυ1ῇ Ε1]]α; ποη Τελ πημ]έα; Ιπβαχετίπε, νἷ-  ἹΝατας Ἰάεπι α]απα 4δ ΑΙέο Μεπεο Ρεηίέαπη, οἳ 
ταεΐ επιο]αππεηία εε Ἱποϊαπιεπία ἀε]αδι. Ταιόάα- αΠαπι ῬιτορΏῖο ν μσὰ εὲ αἱίαπα. ΠΠΡΠΟ Τοἱο- 
τας αὓ Ἡοπιετο Νεβοτ πια]είς ποππἰπίρες, εξ ἵακ- ῬΡίοπε [ΑΕά1. Ἡξ [αέρε Πατάβηϊάαθ νοσαί οἴατο ϱ 

ππεη Ρτίος Ἠρες Π]τας Ίαις: [πηριΐπε Παίος, Γεἰοοοπία Ροίεμεῖ Ῥετραίο ρεπῖ- 



ον δν ές 

ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. όις 
4 κά Περγάσν όν, ω ἄλλης σα πουτεὸς Διοχλέης, 

α 

” Ὠ λλφιώ, 
-----δος δὲ, ἀῷ ἐν σοπωμαῖο 

ὅσ' εὐρὺ ῥέεις Πυλίων δια γαρ 

κοὶ ἄλλω ᾽Αμιώτορος, ἐπ δὲ κὶ Σελάγω, κ 
ταία,  ᾽Αγίώορο. Τὸν δὲ ̓ Ἰδυμηρέα «αθὺς 

καὶ Τειυ- 

Δηΐφοθον λέγονται, «ποιὲ 
Φείε Μέντορος, 

Μίνως δι; αὖ τέκεθ υἱὸν ἀμύμωα Δευκαλίωνα. 

Τὸν ο) ᾿Αχθλέα ΠΠηλείδίυ καλό, κ) τὸν Αἰείαν Πειάμε οξ αἵμωτος 
εὐχόμλνον ) ὅπως Ἂ οθὺς τὸν. ̓ Ἀλιλλέα λέγοντα, ποιέῖ, 

Ἴδμεν δι ἀλλήλων φνεζὼ, ἴδμεν 9) τοῆα», 
Προκλυτ' ἀκόοντες ἔπεα 

ἼΦαόή σε 

ὦν ὀνθρώπων' 
μὲν Πηληος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, 

Μητβὸς δε ἐ όκ Θέτδος καλλιπλοκάµα ἁλοσύδνης. 
Αὐπὸρ ἐγὼν ἢὸς κ Ἀγαήσκο. 

Καὶ αὖθις, ή 2ὸ βλάψειέν ποι πλείω αχορηγέῶ ; 
Δάρδανον αὖ σρῶτον τέκετο νεφεληγερέτοι Ζεὺς, 

Ά,τ, Διοκλέως] Ἡ. έ. 543. οι. 
Α., 4, ---γένος ὃ) ὄν] Π. έ. ὅ44- Που. 
Ἀ. 4. ᾽Αμύντορο] Μ5. ᾽Αμύντε, οπτα 4ο οἱ Ιηΐετρτες, αί ραβϊπι αλθῖ, εἴῖαπι ἵπ πηοπάοία ]εβίοπς, οοη/{εη{{Ε. 

Μα]ΐπι ευπι Ῥαδη]εῖο Ἱ. 6. ᾽Αμύντορος, ου] 19 β]1μ9 Ῥ{αρπϊχ πιοπιοταίατ Ἡ. ἡ, 448. Νεφις επίπι α][ς 
Απιγηίας αρυἀ Ἠοππεταπα οσεστῖξ, ο1Ε. 

Α. 4. ΣελάγΣ] Ἡ. «’. στα. Απιρηϊιπι, Ὑοιρ. 
Α.4. κά Π. εἰ. τττ, Ππιδείαπι, οἱ. 
Ά. 4. Τρυνταίη] Τία ΜΕ. εἴ Ππίετρτε», Θεά {πιβτα Ἡωπο αραιά Ἠοπιεταπα σοβ]γα». Ἱίααιε ῬαὈτίεῖας Ἱερῖῖ 

Τωτρυδόνος, ἂε 4ο ΠΙαά. β’. 756. Ῥοτίε ετῖροπάιιπι Τωνδαρέω 4ε 4Ἡο ΟΠ. λ. 206, 297: (αππ(πατη εκ 
απο πχος Γοσίος Ρερετετίί βα9. ἨΓοι,ς. 

Α. 6. ᾿Αγήνορος] η. ν’. 474. Τοῖπθ Ίοσιβ αὈεταί α Μ5. αί αἶῖα». οι. 
Β.1. Μίως] Ἡ. . 401. οι. 
Β. 4. Ἴδμε] Ἡ. ὐ.2ο2. ους. Ἑεροίαῖ εὐχόμενον, ΡΙΟ αὐχόμενον ᾳποά ἵπ ἸΜοβαπα εἀϊείοπο {οτί Πιεπά πα 

-4γρορταρλὶ {αἲς. Ἠ/νττ. 
ο. 4. Μα Η, ν. ο1ο. οι Ε. 

ει, εί αἷῖος παίο σεηίέοτε Ὠίος]σο, 
"Όυῖ επι ΑΊρμεο, ΡΥ]ἱος ααϊ σιτσ]ίε «3ΠΠρο8 

Τπβυῖξ : 
3]μπι Απιγπίο σεπίταπι, ττίας οΠάπι α θε]αρο, 
ααπα΄ ἀῑνίπο ἸΜεπίοτε, αἰἴαπι {πησιΐπε ἨΠαξΠα 
Ττγηία!, αἰἴαπι Αρεποτε παπι. Ιάοπεπρεαπι 
νετο αἆ Γ)εἱρμοῦυπι Ίαιο Εαοῖε Ἰοᾳπεπίεπη : 

Ὁπάε {αίας Μπο», αἱ Ώειοαβ]]οπα ρατεβῖεπα 
Ἐάϊάιι Π]αβτεπι. 

Όυυπῃ ᾳµοᾳις Αεβί]]επι [πηρυἷπα ΓΑέαπι Ρε]εὶ ἆἱ- 

οἵε, εἴ Ἔπεαπα {αηραΐπε {αέαπι Ῥεϊαπαϊ, απεπη {ς 
{αοῖς αἱ]οαιεπτεπι Αοί]ιεπι : 

Ὁπάε ἔπαπι σεηᾳς, απἆς ππειτη, ργϊπαῖα τε ῬατεηίοἙ, 
Βεῖπιας αὉ απϊα 8: Ώεαιε επἶπι οοσπονῖπι 11ο». 
Τε ρετπ]δεπί Ῥε]εὶ εἶατο ἄε {απσαῖπε παίαπῃ, 
Ώινα Ῥατεπς Τπειϊς εβ : {εὰ ποβθῖς Ιπο]γία [ατσίε 
ἹΜαρπαπϊτηϊ Αποηία,, εἰ Ψεπετῖς πιαίετπα Ῥτοραρο, 

Ἐοάεπι 4ποφιο Ίοεο: αι]ά επίπῃ ποομεπίε Ρ]ατα 
τείεττε ὃ 

Α Ίονε Ρτορεπίος ποῬίς, Τουο Ώατάαπιφ οτί», 
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υΚτίοσε Ὢ. Δαρδανίίω, ἐπὲὶ ἔπω Ἴλιος ὁὴ, 
Ἐν σεδίῳ πεπόλισο, σσόλις µερόπων ἀνθρώπων. 
ΑΧ ἔ9᾽ Ὅσω 
Δάρδανος αὖ τέκεὈ ἵον Ἐραχθόνιον (βωσιλήα, 
Ὃςὃ ἀφνειότωτος Ἄρετο Ὀνητῶν ἀνθρώπων" 
τὰ τελθύλιαι ἵπποι ἕλος κατὸ [Ακολέωτο 
Θηλάαι Φώλοισν ἀγαλλόμεναι ὠτωλῆσι. 

Τόων κοὴ Βορόης ἠρφοσατο βοσκομενώων" 
Ἴππω ο ασάμενος παρελέξατο κυανοχρίση: 
ΙΑὲ δ. Ὁπσοκυσώμεναι ἔτεκον δυοχαίδεκα πώλες. 

Αἱ οὃ ἵ ὅτε με σκιρτῷεν συ ζνδωρ ον ὀμορ, 
Ἄκρω, ἐπ᾽ ὀνλερλκων. κ 

᾿Άκρο ὅσω ῥηγμώορ ἁλὸς σολίοιο 2 εεσκον. 
Τρώα δ᾽ Ἔρλχδονιος τέχετο Τρώεοσιω ἄνακπω" 
Τρωος ὃ ωὖ ορός σάδες ὠμύμονες ἐξεγῥοντο" 
Ἰλός τ᾽ ᾿Αοσάθακός τε, κο) ὠντίθτος Γανυμήδης, 
Ὃς λ κώλλισος φετο Ὀνητῶν ἀνλθώπων' 
Τὸν και ὃ ὀνηρέαγ, 

Κάλλεος ένεκα σἷο, ν ἀλευνώτοισι μετέη. 
Ἴλος δ᾽ αὖ ὁ τέκεν’ ᾗὸν ἀμύμοα Λαθμέθωτα: | 
Λαομέδων δ᾽ ὥρα Τι ωνὸν Τέκετο, Πρλαμό τε, 

Λαμπόν τε Καυτίω 9”, Ἱκεπίοα τ΄ ὄζω ” Αρπος" 

ρολο 

ῴκεον σολυπιδάκε Ἴδης. 

ας 

ᾳ 
. 

αρπὸν δω, ὧδε κατέκλων' 1. 

Αλδ. ὅτε δὴ ̓σκιρτῷεν ον ἐὺ εὐρέα νῶτο Ουλάοσης, ο δὰ.. 
- / Μο νο 

ἄντο Οεοὶ Δι οἰνοχοεύεν, 

{  ἃ 

ο ο 

᾿Αοσάθακος ' ὴ Κώπω' ὁ δι ἄρ Αγλίσην τέκε παῖδα. 
Αὐτάρ ἔμ ᾿Αγλίσης, Πέήαμος ὃ ἔτεχ Ἔκιορα δῖον. 

Καὶ «εὺς ὤλλον αὐτὸς ὁ Πρίαμος, 
ια. Γι πα] . 

Ὦ. 4. Ἔκτορα δω] Έτπα; ροίῖ Ώσεο ἵη Ἰαίῖπα γετβοπε οκβαπί ρααςσᾶ, ἵπ Οικοο αχεπιρ]ο ἀώνάλι θεά, Πα ααί- 
ἆεπα εκ Ἠοππετο, ου] 15 γετ(αΦ εἰίαηέατ, {αοῖ]ε Παρρ]ετί ροβαπί, οι. 

Ὦ. 5. «υρὸς ἄλλο] Λά Μετουτῖαπα ΠΠ. ω. 377. Ἠνττ. 

Ότρεπι Ὠατάαπίαπι ααἲ εοπάΙάῑί : Πο Ίπσεπς 
Νοπάαπα εΓαῖ, Ιπ ππαση]θ Πα ιίαραπί να]!υις Τάο. 
επί Ετϊεβίλοπ]α8.Ρροβ {ε (μα, Ὠατάαπε, Ρτο]εβ, 
Απῖε αἶον ρταΊαης ορῖθα8: Τετ παῖ]]ε γαραηπίες 
Ου] ραίοεὈαῖ εμαβ, ]Ἰαπιρεπίείαια υὔΌετα ρυ]]ο. 
Οοποιαρίί Παν Έοτεας, {βοϊεπιαε ἀπίαίαβ. εηὐ]- 

παπι, 
Ν]ρτίοοπιας {εξταίατ εηπαβ, γοῖοαμε Ροβέας, 
Ψετπαί υδὈὶ {ε]]ας, εἰ Ποτῖάα ραΐευα: παῖϊ 
Β]9 {εκ α]ρεάες Βοτεα ἆς {επιῖπε, ᾳπογαπα 
Ου] δεί Ιπίαδίας {εσεῖῖς Ρο {πππππα νο]αβεί 
(οταπαῖπα, Ώες {επετα» ουτία ]αῇ1Πεί ατι(ζας : 
Ψεί πιατε ρε πιαάίσπη Βαέτα {α{ρεπ{α» ἵπ 1ρίο, 
Ἐεττεί Ἰτετ, οεἶετε» πες Ππρδετεί ἄ.ᾳποτε Ρ]απίας. 
ΤτοἙ α Ετίοβίποπ]ο {αΐαβ εβ: ἆε {αηραΐπε τοῖς 
Ἠυς, εἰ Αῄατασαβ, απ] ήαᾳπε Ώεο (6βπγπιςάεθ 

Ῥτίαπιις αοαυς ο απα: αμ μκάνν 

Ἶ 

Ἐρτορϊής {οτη]α, τρία πω. ἵπ απτας, 
Α. Παρετί5 οα]ο Ροβίας ἀϊναπα Ίπίες Ἡοπούες, 
Ῥυ]ο]οτ τί απίο Ίογεπι Πλ[οστοί Ροσυ]α πιεηβς. 
1, αοπιεάοηία Παρ σεηιῖί, Ῥτίαπιαπι λα 
ΤΠποπαπι, Ἱναππραπι, Ον δαπι, {οτίοπι --- 

οπία, 
Αῄατασις Οαρίπ, Αποηηες Οαρῖ5: μΐης όσο θαξα, 
Ἠ]πο πηΒί ποί]]ζας, Ἠΐπο {ιγσαπέ ποπαῖμα, ρεπίῖθ. 
ἨΗεέχοτα Ἐ εκ Ῥτίαπηας σεπυῖΐ πιογία]ίρι 119, .. 

Εε ετορωα Πδἱ νίάενς Π]ωπι Αολί]]ες αἱ: 
Ίποαβαπα πες {ο Ψεπετῖς ἆε {αηβιίπε παυπο τΤ 
1αξϊταραί. ολ 

Οτεᾶο εαιιἰάεπι {απόϊος, ααὶ ια Ε επιστ, ο, Ῥασονία 

Ἐν ππ 

ολα μυ. 

η .. 2. ΑΝ ο πμ ως 
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α Οὐκ ἂν ἐποίησεο, οἵμαῃ, τοσάκις ὁ Φβονιμώτατος ποιητῄ φωέων, ες, 
εὐλμείας µνήμίω, εἰ ταῦτα τοῖς αἰνετοῖς σὐχ. ἠξίωσεν δριμητέα. 
:β. Ὁ δὲ Τυρπεῖος τὸς αὐτῷ σροιπώᾶ, εἰ πόλεμον «Ὁδαχαλεμᾶμος 

6 Φμεὼς Ἡρακλέας ἀνικήτά Φιῶν αὐτής. Ποσίκις «ο Σιμωνίδη, 
ε Τυδώρ, ᾽Αλχϕίω, Ἰδύκῳ, Στησηόρω, ἡ εὐγύεια ἐν λόγα καὶ πιμῖς 

μέρει ὅοι: Ἔπι οἳ ὁ Πλάτων ὅταν τὼ «ἴ φωέων δύξαν «ησαυρὸν 
9) μέλαν Φπὼν, οὐ χαταφρονᾶν ἑαυτὶὸ διδάσκει τὼ εὐλῥειαν. “ Τῶν 

6 εὐλυῶν οἰκεῖον, ὁ Φιλήμων λέγει, «εὸς τὸν πόλεμον ὶ Ὀσένατον ὀεει, 
ὅ ὡς ἱεέα. Κα] τοι σε οἶδα πῶς τὼς ακροτάᾶ, εν πολιτειῶν τα- 

πεωώσές ὀκθλεν ὁρῶμᾶυ Ἀπορέοηκύας, ὅτων ἀλμείς χαζᾳλάκωσι τῷ πολι- 
τεύεω. Ἐν τῇ πολυκηδεώτη ὀκείνῃ Χαῥωναία μάχη γμόμλνος ὑπὸ 

στ Λο. αριδμητία] Τία τεδίβῖπιε ΟΙ. Εαυτιοῖας Ἱ. ο. Ῥτο 4Ἡο Μ5. δρισηντέα. Ῥοτίε ἵαπιεπ αἀἀεπάιπα οί ἐν, 
Ίος. Ἱερεπάιπι ἐναριμητία. Απίεσεάεης γοχ ἐν αὐίαπηβε, Ἠ/νττ. 

Α. 3. Τυρταῖος] Όικ Βρατιαπῖς αὖ Αἰποπιοπβῦας πα Πας, ου] η εἰσσῖς αἆ νἰγιίοτη Ῥε]]ίοαπι εχοῖταα νὶέχοτίατα 
τεροτίατωπί, αποά νείεταπα ποη πας (ταδιά, Ὑἱὰε ΟΙ. Εαυτιοίαπα ἵπ ΒΙὐΠοίΠ. Έτας, 0. Π. ο. χὶ. 
Ρ. 442. Έτπι αΏδῖ ᾳποαπε πιεπιοταί Ρμίατεῦα, εί {τασπιεπία ε]ας εχβαπί αραά Επ]νίαπ Ὀτβπαπι 
Ροβ οατπιῖπα Ικ. Π]αβτίαπα Εεπιϊπατατα, Απίνετρ. 1568. εἀῖτα, Οείεταπι Μ9. πηεπάοίε: Τυρταῖς. 
ους. Ίνουις Τντιαϊ εκβαί ἵπ Ε]ερῖα Ύ«παπῃ {ετνανΙί Ρίοῦαρας Βεσπῃ. ΧΙιχ. Ρ. 352. ΝΥΤΤ. 

Α, 4. γνεάς] 8ἱο {οηῖρβ Ῥτο γεναὶ αοὰ εταῖ ἵῃ ΜΒ. ᾳποά Ἰάεπι ραυ]ο ροβ υ]εϊοίε Ἱερεῦαί «πορακαλούµενος εξ 
Ὅ τς Ἱππορά. ΟΡ. 8 

Α.4..Σι ν ν--Στησιχόρν] Ἐκβαπί Ἱοταπα οατπιῖπα αὉ Ἐπηϊ]ιο Ῥοτίο εἰ α]ῖς εῖία. οι Ε. 
Α.5. δω] Τία Ίεσο Ρτο Ἰδήῳ. ο. 
Α. 6. Πλάτων] Ὑἱὰε εαπι ἵη Μεπεκ. Ρ. 369. Ίος. 
Β.τ. 
Β. 2. 

-” Ουι τὸν εὐγένειαν] ΜΒ. τπεπάοίε: τὴν αἰγόνειαν, ΟΙ.Ε. 
3. Φιλήμων] Αἱλιά1ί ξοτίο ποίῖετ αἆ Ι]]ιά, ααοά Ρίοῦανας ἵῃ Εκ]οσῖς Ειλίοῖς ΤΙ. Η1. ποδῖς τε]ιαυ1έ : 

Στρατιῶτα κ᾿ οὔν. ὤνλρωπε, καὶ σιτούµενε. 
Ὡς τα ἱερέα, ἵν, ὅταν ᾗ καιρὸς, τυδης. 

ΟοπΕ. Ετασπιεηία εἶαθ α ΟΙ. Ο]ετῖοο επι Μεπαπάτί Π]1 οδ]ία Ῥ. 247. ος. Ῥοΐα]ί {απε Ὥππςο 8 
| νομοί αἱ]αίωπα Ίοσυπ], απαπηνῖθ αἰεπαπι α Ρτοροῇβίο, {ΑΠΠΕΏ Ῥτο ΏἩροτα {1ο οοπηρι]αῖοτ βση]βοαῇο. 

Υττ. 
Β. 3. ἱεεῖα] 5. πιεπάοίε ἑερείας. Ἱερεῖα ΡαβίΠΠ ρτο απἰπια [τοις {ασῖπαις εἰ νιδΙπηῖς. Ὑἱάε ΤιαπηὈ. Βος Απῖ- 

ος πηαάνετί, πὰ Θετιρίογες (ταοο Ρ. 199. (αἴαιὺ. αἆ Αίπεπαατη Π0. ]. ο. 11. Ππίατρτείες αἆ Τιοπρβίπα} 
περὶ ὕψες {εξῖ. χ]Π. π. 6. εἰ Οαπίεταπι Ἰονατ. Τιεέι. Ἡ, 25. ΤΟΙΣ. 

Ἑ. 4. καταλάρωσι] Ἐττοτ νεὶ Ποταγίϊ, γε] ααξχοσῖς, Βοτιθεπάωπι ΕΓΑΐ µεταλάρωσι Ἠ/Υττ. 
Β. 5. Χαιῤῥωναία µάχη---Οἶθα ἔ. ἂν] Νεαίτατη {α19 τα ειπα. Ἐεδῖαφ αριά Βίου. Ρ. 365. εκ απο Ρ]εταφια 

ηαῦεί οοπιρ!]αίος, κατα Χανρωνείαν µαίχεν----Έγνως ἂν ἔφη---. ΝΥττ. 

ΆΝοη ορίποτ {οεῖες Ῥατεπίες, επι», ποδι]εαίεπι (πείααταπῃ αἰε ε[ε, ποπ {ο 6ΟΠίΕΠΊΠΕΤΕ ἀἆοεεῖ Πο- 
γαιες ργιάεπείβαπιας οοπωππεπηοτατεῖ, ΠΙ{Ι εα Ἱπίετ ἠἨϊ]ταίεπι. ἩἨοτιπι ε[ε ρτορτίαπι αἷτ Ῥμή]επιον, 
τες Ἰαμάε ἀϊρηας παπιεταπάας εχΙΙπιλΠει. µε ἵπ πιογίεπι τυαηί εἰ Ὀε]]απα, ποῦ αΠίες αἴηια 

Π. γτίαις Ποτιαίυτας 1π ργα]απα [1ο», Ἠει- υνἰίπια, Ομίη πείείο ο ραξὶο ἵπ [απιπιὶς Ἐς- 
ου] ΙηγίάΙ ρτορεπίεπι ἀῑχίε εο5 εΠε, ΌΏμοιες ταπ ρυδΠσαγαπι ἱπελπατοπίδις 1ά αοοϊἀ[Πε νἰ- 

| κ '. αριά Οἰπιοπίάεπη, Εἰπάαταπι, Αἰσααπι, Ίῶγουπ, ἀεαδ, πε Ἰα:, ἰρποί]ίοις Εεπιρυδ]ίσαπι οοσρα- 
ί ᾳ Βτεβοβοτιαπῃ, ποβί]ταφ ππα]ογαπῃ οοπηππεπάαειτὲ δις, οοςἰἀετεητ. Ίτα Ὠεπιαάς α Ῥμῖρρο -ᾱ- 
ψ Οµίπ εἰ Ῥ]αϊο ρ]οτίαπι Ῥατεπίωπα ουπι πΙἍρηυπι ῥΡί5 {απεβα ]]α αἆ ΟΠατοπεαπη ραρΏα, τοραιι:ς 

ΥΟΙ1,. Υ. 4 9 

πλ  αἩμη 
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Φιλίππη Δημάδις αἰχμάλωτος ἐρωτῶνπ ὧπα, “Τά Ἡ ᾿Αθίωαίων Α 
:εὐλύεα: σᾶ Ἡ Κεκροπιδῶν Ἄνος: ῥώμη  οώα, φιὰν, 

ἂν, ὢ βασλεῦ, εἰ τἴα νο ᾿Αθίωαίων ὁ Φίλιππος, Ὅ δὲ Μακεδόνων 

« ἦρχεν ὁ Χάρης” Ἔτυχε ο ὁ Χάεης πότε σρατηγήσα. Τί ὦω 
᾽Αλέξιδος ἀναιδέεερον» ὃς, τῆς σρατηγίας τὼ γεωργίαν «οευπμὸμ, οὐχ 
ὃν νὰ ἐὔχεν, ὅσον τὸ τ' κεκ]ημλῥων τὸ δουλωτικὸν «θδγι. Ἀ]οφερόμΆμον 
τυγράνε - Καὶ ἡμεῖς, Φφιῶν, “ ἀωᾶς ἐχ. ἡτο σρατόύομὴμ. ᾽Αλλὰ Ἡ 
μν ἐχ ἡ αὐτὴ τιμὴ ἐχφτέρρις, ἐχ ὁ αὐτὸς Φυμὸς, ἐ9 ὁρμή. Εἰ δὲ 
τὶιὺ οἰλήλειαν ὀκφλίψεις, ἐχ ἡ αὐτὴ νο οφ τῷ τε ἀνᾶ καὶ οὖν 
εὐγμά ἑπγακούκση. 

γ. ᾿Αναχαλὲς µε σσοὺς τὸς πάλαι ων ἄρα εἰς ΔαΑλωώὴν 
τὰ «δα Χαλδαίοις αἱ Αἰγσδίας ὀκδεδομνα: ᾽Αλλὰ τᾶτ᾽ ἱιῶ «σεὺς 

τὸν ἡνμῤνὼνί ὀκέῖνον κ) ἄταμτον ὀγκον, «φξός τε τὰς δρλὰς ον ον ο 

1. Δημάδης] Ιάεπι Ώοετηθά]ς ἀῑξεαπη τείετί Φίοῦαις η Ἐἰοτί]ερίο δετπῃ. 11. Ρ. 369. 4πο οοτηραταίο ραΐε- 
οι, ποπηυ]]α εχ (ταῖς Πίο εχεἰά][ε, αι ἴαππεπ ΙΠ{εγρτες μαδοῖ, 

3. ὦ 7 βασιλεῦ] Μ5. ὦ βασιλεύς. 
3. εἶ τῶν] Μ5. εἰ τῶν ομπῃ ποῖα οοπηρεπά!{ {οτιρίϊοπϊς Παρες Ἠίεταπα τ, αἲ νὶάετῖ Ροβεί Ἱεσεπάιπα : εἰ τῶν 

νῦν. Όππῃ γετο τὸ νῦν Παρεγήααπα 44, εἰ Βιοῦσριβ 4ποφπο Ππυρ]ιοϊίετ {οτῖραί: εἰ ᾿Αηναίων----ἔγματήγεν, 
Ἱια Ῥπῖο Ἱεσεπάωπῃ, πί εχρτεβι, π]Π {οτίε πια]1: εἰ τα νῦν. ΟΙΕ. ͵ 

Α. 4. Ἔτυχε] Ἱτα τε ήπιε Ο1. Εαὐτίοῖας Ἱ. ο. ρτο ἔξωχε ααοά εβ ἵπ Μ5δ. Ύετραπι τυγχάνω ρατιοῖρης ! α1ίο- 
τη ΥετΡοσΙπΏ Ώου πιοᾶο Ἰπρί {οἶετε ἱτα]αάππα εΠ. Τάεπα νετο ει, ας [οπἱρββεί ποβςτ ἐ ἐσρατήγησε. λ 
Όπάε πες ἴπ Υετβοπο τῷ ῷΤοτίε ορΏ5 εταί. Πα ποβες ραμ]ο ροβ : Ἀ]αφερόμενον τυγχάνει, Ῥτο Ἀ]αφέρει, εἳ -- 
ἱπξετίης δ. 5. κτώµενος τυγχάνη. ΟΕ. 

Α. 5. ᾿Αλέξιδος] Α]εχίάεπα ΤΠγίαπ, Οοπιίσαπα, Ἠ]ο ΙππαΙ ραΐο, Θεπἰοπίῖαπι ἴαππει Ἠδης αριά 1]ος πυβτα, 
απαβνῖ, ᾳπιοθ Οοπιίσοσαπα νείεταπι ἀῑδϊα οο]]ερ]ῇο οοπβα:. Ῥοτία[ο εΒ {ταρππεπίαπι εκ Στρατιώτο 
εἶις, απο ποπηίπε Όοπιαἀίαπι απαπάαπι ε]ας αρρε]]αί ΑίΠεπαις. οἱ. 

6. τῶν κεκτηµένων] κεκ]ημένοι ἀϊουπίατ Ώοπιίπή, {ει Δε. Ὑἱϊὰε ΠΠ], Εαεοῃ. βραημεπλῖαπι αἆ Τα]απὶ Οαίοπος 
Ρ. 20. εἴ αἆ Ατιζορμαπ. Ῥ]ίαπα ν.4. οι Ε. / 

6. διαφερόμενον] Ἐεέμις {οτιρββεί, διάφορον ὅ ὄν ΛΥττ. 

3. ολδλίψεις) Νο {415 ὅτασουπι, Τοῖμς Πὶς Ίοοις Αλλα---ὑπακη. 
Ἠήνττ. 

8. ὄχ ἡ αὐτὴ σεο».] ],εσεπάνπι, οὐ τῇ αὐτῃ «σροὸ. ΊΝΥΊτ. 
5. ᾿Ανακαλεῖς] Εε[ίροπᾶεί τερτο]οη{οτί ποθ]]{αίίς, 4παπι α Ῥ]πίατομο ἁῑ[ραταπίετα Ἱπάπόχαπα Εαΐβα, οκ Ιῑφ 
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1,ΑΕἰπῖ εκεπηρ]ῖ τεᾶο]εί Ππιζαίοπεπα. 

ατα; {αρετ(αηῖ σετπιαπΙς Ιπά1οῖῖς οοπβαί. Υττ. 
. παρὰ] ΜΒ. παρὰ Χαλδαίως καὶ Αἰγυπ]έός. ΥοἱΕ. 

- 

η]. Φεὰ οετίε ποῃ ελάεπι ργαπία υετίί- ΡμιΗρρο, Ὅει ε[[εέ ποδ[]ίέας 49λεπίεη/ώση, μδί (- . 
πε, ποπ Ιάεπι (επιροχ απίπιας, ἴάεπα ατάοτ; απ εγοβρἰάαγήη ἐίιά ϱεπης, 1δἱ γοὐμγέ Τι φάει, αἴε, 

αΕΊο/(εγέν Ἀεκ, ΗΓΟΙ5 γοὐµη, { ΕΡίΙβρις δεπί- 
επβύμς, (φαγει Μαεοάυμίζω ἵππβεγάγα. Έοτίε 
επίπι ζωπῃ Όματος ρια{πεταῖ. Ομ]ἀ Ιβίεατ ἵπιρι- 
ἀεπίας Α]εχίάε, ααϊ οἶπι αρτῖςο]απι ποδΏί πη]- 
ταηΏ Ῥτα{εταῖ, ποπ ασποίοΙε, απαμίαπι {ε’γ]]ε ορ 
οὗ Πετ] ἀῑβεται. «4 που φκοφµε ἐρποδί]ες, Ἱπαιῖε, 

Ι νετυπι εχου(ία», ΠοΏ επάεπι αἱαςτίατε ρατεπί 
ἰσποὈ]]1, αὖα, ποΡί. 

ΠΠ. Ἐενοςας τηε αἆ νεα (επιροταῖ Απ αἆ 
Τειισα]ἱοπίς ὃ εε 4 αμ α ΟΠα]άαεῖ αἩε σγρεϊς 
νειυίοτα ρτοᾶῖ(α {απε ζ Ας Ἆος Εαεεῖς, αἆ ταάεπα 
ἆἨαπι ἱπάϊρείίαπιαιιε πιοἰεπι εἰ ργπιργάία ηΔίΟςΗ- 

πο τν Ὅ“μ-. « 
αν μμ σος Μεγ ον. νχ ο μαμα ο ο μμντην. η Α 

. δι Ἶ 2 Απο ε ο Ἅμς Ἠλλός -- να, ρόδο, « 
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α αἰῶνος ἡμᾶς ἀναχαλεη. "Αὐέηλείσας πόλεις, αἲγελὸε Φυτόνομόῥα», ἁμ- 
πελώνων ̓ ἐργασία Οὔχ ἀνακτέον εἰς ταὐτίυ παλαιὰν ἀτωζίαν, ἅτ᾽ εἰκὸς 
ὀγνὲς ἅἷμω, οι τὸ τὸ Αθ κεωσμημὰῤ» ποντὸς αἰναφεράν σοιχεῖα. Βό- 
λει «ην ἀναχωρῶμὴν εἰς χρόνης ὂν οἷς ὀκεϊνός «Ρησι’ 

τος Δήας τόν γε σύεοσι πποερήμιενον" αἱ δὲ νόμονται 
ν «Πᾶδρ Κόρακος πέτρίω, δή τε κρζώη ᾿Αρελούση. 

µ. Άλλα. τότε «κφθλάψη ὁ ἂν μὴ Ξερηλείσαν τῆς οἰκείας τιμῆς τὼ εὐγνέαν. 

Ἔν ποιμέσι τροιφεὶς ὁ ΜῬ ωμώλος ὀρῶς ὡς Αρεος αιμα. σσνέι, ὡς [όασι- 
ο λεν . ως. «5.2 ὴ , Σλ κε λ. ὧν, / 
λικῶν Ίδη «έθ)εσωιῶν ανπποιάμλωο. Τὸ σἳ αὐτὸ καὶ τὸν Κὔρον λέ- 

. ἃ / 8 Ἀ ο λ ου 2 / / 2 ου 

Ὕτσ επονεναι. Επει Ἀ αεὸὺς πω τὰ Άμασιδος λεχονίω αναχα.λεις, 
͵ ς / . Ν ο ε Αη 2/ 

ἄγε δὶ ή ποτε Φησν Ηρθδοτος, Ἠ.Χ; μᾶλλον ὡς αὐτον Αμασν χακ8ρ- 
κ . λ ' 2/ ο ’ 

γήσαντα καὶ σρεολώσοντα πὸ ἄκρον τ δόξης ἳ βασλικῇ. ᾿Ακούωμᾶρ 
. , πάς [ Ν ϱυ ΑΡΑ ο ο 

ο ὦω αὐτὸν, ἐπειδὶ έλη. Τὰ μλδ ὃ «οεῶτα χα τώνοντο Ὡν ΄Αμασν 
πάν. η 2 ο / / « / λ ο { λ Ν 

Αθόδιοι, καὶ ὃν φόδεμή µαίρῃ µεγάλη ᾖφον, ἅτε δ διμότίω τὸ «θὶν 
7. ς ὴ 2 22’ κ. / 2 ΑΡ. 2 3 ἐόντα, καὶ οἰκίης σὔχ. οχιφανέος μῖ δὲ, σοφίῃ αὐτὲς ὁ ΄Αμασς οξκ. εὖ- 

ἳ  . /. ) . ε 38 / η 4 ο λ λ γνωμοσιύη «οθσηγάγετ. ν οἱ ἄλλα τε ἆγαλὰ µυρία, ὂν δὲ κα 

Α. 8. ἀγενὶς αἷμα] ΊΠ1π]Ο, εὐγενὲς αἷμα. Ἠ]τττ, 

Ἀ.. 4. φησι] Οὰ. ν. 4ο7. οι. 
Β.1. καταλήψη] ΜΒ, καταλήψης. οι. 
Β. ο. άγε]. Μ68, πιεπάοίε ὅτε. οΙΡ. 
Ῥ. 6. ἢ καὶ μῶλλον] Μα]ΐπα (οίαπα απο {επίεπεῖάπα ἵτα οοπνετίετε: «4πάίαπις φίά γοεγαί Ἠετοδοίως, υε] ῥοέως, 

Φιοπιοο «ο βείωτ, ἁπιαβη τάς επα 7αή1βίωπι ἀθργανα[[ οἱ οοπαΗλαζο. Βοϊ]]οοί νατριπι φησὶ τορείεπάνπι 
εβὶ ἀπὸ τοῦ κοωοῦ. Όετίε τὸ {οτίε πος (τασο ) μῶλλον το[ροπάοί, πες ἱπβατπίο Ῥ]υίατοΠί, λοι,Ε. Ἰπ Ἆος 
{οπἱρίοτα {εταπα: ἵπ ἀῑ]σεπίῖοτε γερίσαη], ἢ καὶ μᾶλλον πῶς δείκνυσι αὐτὸν τ Α, ΊΝΥΤΤ. 

Β. 5. κἀκουργήσαντα καὶ φρεθλώσαντα] Τη πιατσίπε ΜΕ. εαάἆεπι παπα {οτιρίαπι εταί: σρεθλώσαντα καὶ λοµάνοία, 

οι. 
Ο. τς. Φέλης] ΙΠΊΠΙΟ θέλοις. ΊΥΤτ. 
ο. 1. τὰ Ὦ δΥ] Ὑϊάε Ηετοδοίαπι 8. 11. ο. 172. Ί/οΙΕ, 

{ἰ {εοι] Πο Τενοσατε. Αιδχας µτδες, σοπῇίο5 γε]αε ἱπβρηῖα τεσηί Ιπίετ ραβοτες αποφιε 2Ώες- 
4στοθ, εκει]ία νἰπεία, πο]ς γενοσατε αά νεια[ῖα- ἴη5. Όγτο 4ποααε Ιάεπι αοοϊἁ]Πε ροάίέαπι εί, 
τεπι Ίἶ]]απα ἱποοπάϊίαπα, Ἱτα πος Ρεπετοίαπι 1) άπα 
ήαησθϊπεπι ρατ {μεγῖς γενοσατε αά Ιπ]εα εχοτπαϊὶ 
πηωμάϊ, μπε Πρίν αἆ ϱεα πεάεαιπα ΓΕπιροίαν 
αωΐδας, υέ Π]]ε αἰε : 

᾿Βεξταπίεπῃ νῖάεαφ, απὶ οτταπί Ῥετ Ρα/[συα Ῥοτεοβ ; 
Λά Οοταςῖθ (αχαπι, ]ακία {οπίεπιαπε Ατεζμηίαπι, 

δε εο {επιροτε ἀερτε]επάες {αµπι Ἡοποίεια ἀε]α- 
έαπι πορτα. Τπίει ρα" οτες εἁαεαίας Εοπιμ]ις, 

υνιάεθ, απο ραέο Ματείαπι ΓΠηραίπεπι {ρίτατίε, 

Ὁμαπάο νετο αἆ Απιαίι ρε]νίπι πιε τενοσᾷ5: αρα 
γετο Ἰοᾳμεηίεπι Ἠειοάοίαπα αμάίαπιι5, αμῖ Εοτῖα 
ἀερταναπίεπι Απιαζη εε οοπίαπιϊπαπίεπα τερίαπα 
{α/1ρίαπ1. θεά ααπάο ἵτα νἱδ, απἀίαπιας Ἠετοάο- 
μπι. Πἰε αμίάεπι Πο: ἢΏγἰπορίο φμίάεπι γερμ 4- 
4 ἄτσγΡΗΗἱ εοµ{εηβ/εγµπέ, πες ἐπ μία ιαςπα εἰ 
{)//2γ; ῥαγίε ἀπιχεγαμέ: φίῤῥε φιή ἄε βῥίεε πο {)- 
ζωῇήγὲ ἔοεο παξα» ε[. ΤΟ νεο εαἰἠαἰίαίο φαση 
0η δεπίρηαίε εὖς αἲ [ὲ ῥεἰ]εκὴ. ' Εγαπέ εἰ εἰ 
αὐῑα αἰυδ ΓππΙΠΕΥΙΣν Γη βεῖυις αεά, ἰπ φμᾶ 

4κ 2 



όσο ΥΠΕΡ ΕΥΤΕΝΕΙΔΑΣ. 

ποδοωιπὴρ χβύσεος, ὂν τῷ αὐτός τε ὁ Άμασο, ὃν αἱ δαιπυµόνες οἱ πάν- Α 

τες τὴς πόδας ἐχόσυτε ὀλαπενιζέαπο.. Τετον. χωτ' ὢν' χκόψας ὤγαλμα 

δαίµονος οξ αιπε ἐποιήσωτο, κὶ ἴδυυσε Ὦ πόλεως ὅκα ἰώ ο)λιτηδεώτωτον. 

Οἱ δὲ Αἰγύδιοι Φοιτέόντες «φεὺς πώγολμη, ἐσέοντο µεγάλως. Μαδὼν 
δὲ ὁ "Άμασς τὸ ὂκ κ ἀπῶν «ποιεύµλρον συγχαλέσας Αἰγοήίας ὁξ- 

έφηνε, φὰὼς ὃκ τὸ πποδοριήῆρος τώγαλμα. γεγονέναῃ, ἐς τὸν «φεότερον Ὦ 
] 3 ρω ο ᾽ ν ἳ . 

τὸς Αἰγοβίας ὀνεμεῦ τε καὶ ὀμθρέεω, καὶ πόδας ὀναποίζεῶ-αι, τότε δὲ Ἡ 

µεγάλως σεοεῶῷ η. Ἠδι ὤν, Εφη λέφων, ἁμοίως αὐτὸς τὸ «οδουιή]ῆςα 
ΜΜ » ςν / ον / δω. 3 / ἓ] κ. πεπεῥαί «εἰ } «φξότερον Ἱεν δημότης, δλ ἐν τῷ παρεόντ -Ε) αὐ- 

: . λ ο, Ἆ ε ο”. 2 

τέων βασιλεὺς, καὶ πμάν τε καὶ «σθθμη)ἐεΦἄ] ἑωυτᾶ ἐκέλόυε. Τούτῳ 
μῥ τρόπῳ «Φςλσηγάγετο τοὺς Αἰγοβίας, ὧςε διχοιοιῦ δουλόύεω, " Εί 
ζαῦτι Ψψάύδεται ὁ Ἡρέδυτος, οἷα δξον παρ αιπα μηδαμῶς, 6ὔδέν ζοῦ 
ὑπ «θυγμαζα παρέλοι τῇ εὐγμεία ἐὰν ὅτω μθῥὸ, οὐκ ὁξ ἑὺς ̓ Αμά- ο 
σἴδος «οςθσποιήσεως κ) εἰς τὰς }εὺς ἀημίτη ἀσελγείας αντληβέος ὁ λό- 
9ος, «οεὸς το  εὐλμέας κοταφρονῶ. ᾽Αλλὼ νἡ Δία μᾶλλον ὀκᾶνος 
ἔοκεν περ ὁ εὐλμείας Ἀπολογούμβμος, ὁ τὸν Άμασν ὑπὸ ἡν αεὶ αὐ- 
τὸν απμηλέντα διδάσκων, ὡς σὺ ὀσήμε λύες Ὑπαάεχωτα. Αλλ εὖ- 
ρὼν 29 τὼ ἆρῥητον ονω ὡς ὃν Θεῦ λόγῳ «θθσκιωῶ-αι, ὁν τοῦ 

. Ψεύδεται] Ῥαηπσῖε Πίο ποβετ Ἠετοάσίαπι, ου]ᾳς Βάεπι αἰῖα βπρυ]ατί Ἠδτο, 4πεπι ἂς πιαΙσπϊέαϊε πως. 
ἀοιῖ {οπραι, {α[ρεέϊαπα τεάἁιά1. Ὑγοις. 

: οἷα δέο] Οοτταρίαπα νάείατ. Ῥοτίε {οτῖρίί, οἷα ἔνδε, φμα]α ποπ ἀε[ιηή. νττ. 
: ἐδέν ἔρω----εὐγενεία] Εὶ Πιαβπιίπιης, Ἠ/υττ. 
». ὅτως ζὲ] Ἐοτίε, οὕτως ἔχει. ΛΥΤΤ. 

. εὑρὼν] ΜΒ. υΠίοίε: αρων. ο Εξ. Ἐοτίε, ἀξιων. Ἠ/υττ. 
. ὡς] ἵπ Μ5, εταῖ ὡς. Ῥοτίε Ἰεσεπάπτη ὡς νεὶ ἴσω,, φποᾶ Ροβετίας {α[ροαίατ ρταβαπβππηας Όταπῃ- 

ταίμς. /οιξ. Εαπϊάεπι ηὶὶ πιυίεπ. χττ. 1.) 
Ώοσμ 5 Όινι - Ὁ Ον Ό 

εοπε([αυ Σέν μέ «σφι αἨπο [εγυἱέμίει Πεγγεπέ.  9ἱ 
{2]ίο Ἰας ρτοά]άϊε Ἠετοάοτις, αμα]ῖα αείπαπα πυ]]α 
εΠεπι αραιά εμπι αμέτοτειω, η] εί, αιοά Ἱπάε 

{ρ[ε οηε[ύ 5 εοπυίυς [επιῤεΥ ῥεῖες αυαδαμ. Ἐκ 
εα //αέμάηι εἰ Τεν φκαῖι ἵπ εἰαγί[πο δές οεο 
Λαζμζ, «Ἐσγρηί νεγο αἆ [ΕΠΙ εΟΠΕΜΥΤΕΠΕΩν Ππᾶ- 
αἱσια {4 γεἰἰσίοπε υεπεγαδαμέμγ. «Φμοά επ πας {[αεεῄαππας πεσοίίαπι ποΡί] τα. δίνετε, πες εκ 
εκ εἰσίδως εἰ ορριάαπὲᾳ εοπιρεγ{[]εί, Ἐσγβέίος εοπῳο- Απ ααἰάεπα μηίας Ππιμ]αίοπε εἰ πε[ατίο ἵπ 
εαυτὲ, εἶ/φμε κά, /ημ]αεγωσα ἐ]μά, φορά πι ΊΏεον Εβείποτε αμουραπάα ταΏο, «μα ϱΟΠ{ΕΕΠΙΠΑ- 
εοἶεγεπέ, εκ εα βείυή, {π φαι ῥγΙΙς εἰ Ὁοπιεγεπί εί Πα πουϊ]ταίεπι. Ίπιο ρε Ίογεπι ν]άετως 1]ε 
ύπε]εγεπί» εἰ ἐπ φιά βεάες ἠαυαγοπίν ε[[; Γαέμωπ. δί- ποδι]ταί ἀείεμίοι, ααῖ εοπίεπιίαπι ἀοεμεπέ Α- 

πν-- ». 

πο ποσα στ τσ ---- 

σέ ]έε, Ἱπαμῖε, είν Φις ῥείυ γαίο εῆ. δἱ επίγι 
απἰεῦας 4ε βίεδε Γη, αἱ πωπς εεγίεν ἠπφηί, εκ 
Ἔωπ νεβεγ. «άέφιε Ην μά { εἰ εοἰεγεπέ, εἰ υεΓεγΕΠ- 
τμ, {πβεγαυή. «πε φιάαπι γαίίοπε Ἐογρίίο 

πιαβη α [μἱ5, αιοά Π]αβτί Ίοοο πλέι πο ε[εί: 
αμίΏ ρε Ππια]ατίοπεπα πείατίαπα πιοάσπα οαπα ἵπ- 
γεηῖτ, αἱ {ε οοἰεπάμαι εχΏίρετει οὃ Ρ]εῬείορ Πᾶ- 
ὤ]ες Έεκ οοπίεπτυς: {αεἱ9 Ιπάϊσανίε, {4 αάβαϊ[ες 

κ ο κα. οσο πο πμ ών 



όοι 

| Φαύλη Ὁ ἡμετῆς ὡὑωρφροηήῤεὶς, ἐδείχνυσεν ἱκφωῶς, ὅτι, ἂν ὑσῆρχεν ἡ 
εὐλύεια, οὐχ. ἔδει τινὸς ὑππκράσεως, καὶ τῆς Ἀπὸ λεχάνης αθαβολῆς. | 

πεδι Σὸ σἳ ἐπέί µε «οεὸς τὼς Ὁό βασλειῶν Ἄρλὰς καὶ τὸν Δπόχίω 
τὸν Μῆδον αἀνακφλεῖς ὶ πάντολεν ὥασερ ὀμφαλὸν τὸν σον ὀκξνον ἩἨρό- 
δυτον «φεοδόλλεις, κοὶ τὰ «θὶ Δηνόκίω παρε αντ ἐκδολέντα α]οκρίνω- 

μρ. Ἐκενοο υλλὕω Αα. ὅσα τν 
5. Αν ὀν πῖα Μήδοια σοφὸς, τὰ Ένομα ἱῶ Δηΐόκης, παῖς οἳ ἱὺ 

Φροιόρτεω το ὁ Δηϊόκης ἐροιδεις τυρουνίδος, ἐποίεε ταδε. Κατοικη- 
μθνων ὃν Μήδων κἩ) χώµως, ὂν γῇ ἑωύτᾶ ἐν κο αεότερον δοχακιος, 

κ) μᾶλλόν τε καὶ «θθθυμότερον δικομόσιώίω οπι)έμλμος ἴσκες 6 αῦτα 

μδύτοι, ἐώσης ἀνομίης πολλῆς ἀνὼ πῶσον τὺ Μηδικίὼ, ἐποίει, οπιςιί- 
μῶρος, ὅπ τῷ διχφίῳ τὸ ἄδικον πὑολέμιόν ὅδι. Οἱ δὲ ἐν τῆς αὐτῆς κὠ- 

ο µης Μῇῆδοι ὁρῶντες ἄυτὰ τς τρόπες, δικασἰώ µ ἑωυήμ αἱρέυτ. Ὁ 

δὲ δὴ, οἷα μνεώμΆμος Ὀρχίὼ, ἰΦύο τε καὶ δίκαιος ἰώ, ποιέων τε ταῦτα, 

ἔπαινον έχε οὗχ. ὀλον σεὺς αν πολιτέων, ὅτω ὧθε ποωωλανόμλμοι ὂν 
τῇσι ἄλλησι κώµησι, ὡς Δηιόκης Εἴη ανὴρ μοιιώο κ τὸ ὁρθὸ δικάζων, 
(σεύτερον «Ἀξιπίπιοντες αδίκοισι Ὑνώμησι, τότε ἐπεί τε ἤκήσαν, ὤσμλροι 
ἐφοίτεον «Ὅδὰ τὸν Δηϊόχεα, καὶ αὐτοὶ δικασὀμΆροι τέλος δὲ Φδδενὶ ἆλλω 

ἐπετράποντο. Τλεῦνος δὲ αὲὶ γωομῤε τὰ «πιφοιτέοτος, οἷα ιωβα- 

ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

Α. 3. Σὺ δ᾽ κ.τ.λ.] Ἠας Παρεπᾶα εβ Ροβῖμς οοπ8ίππα Τραμ» {οτιρτοτῖ ἀριίαίίο, απαπα Ιπίετρε]]αεῖο αἀνετία- 
τῇ, Ὢ/υττ. 

Α.. 6. αὐτοῦ] ΜΒ. πιεπάοίε ανήν. Ὢ/οιξ. Ἐεθίας {αεταῖ αὐτῷ. νττ. 
Β. τ. ᾽Αρ] Ἠετοάοί. ].ς, «.96. οι. 

ποδΙλΙ{ᾳ», πΙλΙ] ορις {μἱΠε ναΏα εα {οἁμάίοῃε οέ 
οοπηραΓα{ίοηε εκ ρε]νῖ ἁμέϊτα. 
1. δεὰ ᾳιαηάο πιε 4ποα.ε Πεγοςᾳς αἆ ΘΧΟί- 

ἆἷα τοσπογιη, εε Ὠείοσεπι Μεάιπι τατία[αις ]- 
Ίωπι Ηετοάοίωπη γε]αεῖ απιθοπεπι υηάίαιο ΟΡΡΟ- 
η; εχοιείαπηι6 4µοφις ἆο Πείοος ]]ίμς {οτίρεα, 
Ἐπίπηγετο 1]]ε Πς : 

21η εγαί αβιιά Λάράοι [αβίρης, εἰ Ἠού]εη εγαὲ 1)ε{- 
οµ5ν Ὦ ῥγαογλεί []έως. ᾿ Ες Ώείοερε, η γαη{- 
4π α[[εέίαγεί, βαε σετεδαί, (μι 4ο 1η οἱεῖς 
Λαδήέαγεπέ, αβιιά [1ος εµήα απίεα {η ῥοΠΟΥς εγαἰς ἐπ 
μάϊοίε [ηήήσπι εφ αίηφις εχεοεδαί, εαφιε [α- 

εἰεδαί, ο/η 1άΡης {η]γία ἐπ ασγο ἠεάογω Ίιάσ-- 
Ἠάφμε υἱς οΥΙΓΕίΜΥ, φμιοά [εήγεί, Πο {η]αήές γε- 
ῥκζπαγε. «441 σµέενην φιί εαηάεηι υἱείπέανη {ποο- 
{εδαμί, βετ/ῥεξῖα είοείς [αβίεηέα εἰ 7ω/ή11α, αὖἲ 
ει 4 Ἴωγε γε[εγεδαΗ. {5 αωίεπα, φἱ ἠπβεγίωα 
α[[εέαγείν «Φση {ρ ῥγαύέ, εκ φμο αὐ οιπίδην 
εἰυίδας /ΠάΡαΤΙ ϱ{ σιάεηι εοη/εοµές, 1 ἴπ αἰές 
οἱεῖ, εἰ {}είσεοη {1εἰἱέσεγεπέ πηι ε[[ε, ϱμἱ ἆ- 
Φιζ{ώήεση ᾗπ ]ά[εσάο [εγω αγεῖ, 1, φαί ῥγές [οηίε- 
Ες Εέφμής εὐπά ΤΙΜΑ ΕΙΕΗΥ, 14ο αά ΕΙ ἆρ εϱΠΙΥΟ- 
οεγ/ς [αὲς εἰ εα[ γεΓεγγεπές βΟ/ΥΟΥΙΟ εο πο 
εγαπέ εὐη{επέ{ 1) αἰὲί τᾷ ῥεγ7ηἠεπέες, ᾖδί αέεηι 



όσο ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

νομηῥων τὰς δίκας Ἀποσαίνειν κἩ. τὸ ἐὺν, γνὰς ὁ Δηϊόκης ἐς ἑωύτὸν πᾶν κ 
εἰνακείμλρον, ἔτε χατίζειν ἔτι Ίλελε, ὀννώπξ «θότερον (σθοχῳτίζων ἐδί- 
χαζε, ετ᾽ έφη δικζν ἔπ' οὐ 9ὸ οἱ λυστελέεν δν ἑωῦτὸ οξημεληνότα, 
τοῖσι έλας ὁὶ ἡμέρης δικάζεω. ᾿Ἐάόσης δω ἁρπαγῆς καὶ ἀνομίς ἔπ 
πολλῷ ᾶλλον ἀνὼ τὰς κώμος ἢ «Φεότερον ἰῶ, σωυελέχθησων οἱ Μῆδοι 
ἐς τωῦτὸ, κ) ἐδίδυσών σφισι λόγον, λέγοντεο «δι τἶό κατηκόνπω. Ὡς 
ο) ἐγὼ δοκέω, χάλλίκα ἔλεγον οἱ τᾶ Δηϊόχεω Φίλος Ὁ οὐ 3 δὴ τρόπῳ 8 
ἅ τῷ παρέονπ χρεώμΏμοι δκωατοί ἐσμᾶρ οἰκέευ τὼ χώείω, Φφέρε, σήσω- 
ὅ μὸυ ἡμέων αὐτῖν βασιλέα, κοὶ ὅτω ἤ τε χώρη εὐνομήσετα, κοὴ αὐτοὶ 
ὅ «φθὺς ἔργα τεεψόµεδα, ἐδὲ ὑπ᾽ ἀνομίας ἀνάκατοι ἐσόμεδα.᾽ 'Ταῦτα 
κή λέγωτες ποέδουσι ἑωῦτὰς βασιλόύεῶ-αι. Αὐήκο, δὲ «σθοκαλλομῥων 
ὄντνα σήσοντα| βασιλέα, ὁ Δηϊόκής ἰῶ πολλὸς σὺ παντὸς ανδλρὸς καὶ 
«ἘθοαλλόμΏμος καὶ αἰνεόμῆνος, ἐς ὃ τῶτον χαζαυέεσι βασιλέα σφίαν΄ε). α 

"Αρα ή αἱθσύρει τῆς οὐγμέίας ὁ οὓς ἐκᾶνος Δηϊόκης: ποία ηλ) τῇ 
εὐλγείᾳ τιμὴ μείζων, ἢἡ Ἀπὸ τὸ «ὶ πὺ ολιείκειαν ὀκένα α]φλονισμβ, 
καὶ τὸ ἰσότητ  τὶὼ δικοοσιωίω τὼ αὐτῆς δεχίωὺ ὁποκεκεῶ-α) 
ἵνα µή σε Φέθω εἰς τῶτὸ µε «θοσελθόντα, ὥξε τὶιὺ ορετὺ σι μόνής 

3 εκ. ας οκ νο Ἰάαρόια τὰ ο ονομα μμ | 
Ὑττ, | 

Ο. 4. ἀποκεκειῶθι] Ῥτοδαδί]ϊας ἀῑκιβει ὠποκειδαι. Όωτα Ἰἴεπα οοπιροβεῖο {επ/απα οίουταί, ααὶ Πα]ι{πηοᾶὰ 
εβ: φλά επἶπι ποδι]αιὴ ῥοπογ/εεπέῖως ϱβ, αι εἶς ογἱρίπεπι ῥοβίαπι εἴ[ε ᾗη οοπ/βής, αφιῇ, Γµῇ1, εἰ «φιά- 
)Ιαέω. Ὑνττ. | 

Ο. 5. ἵνα µή σεπεδω] Νε Εδί φἰάραγ----Ηῖς {επίας ροβυ]αίατ. Αί Οτασππι Ώου {επία ε{ῖ {οἱσρουπι, νττ. 4 
Ο. 5. προσελδόντα] Βογίε Ἱερεπάιπα, προελλόντα. ὙΝ οἱ. ΜΑΗ | 
Ο. 5. σὺν µόνης---συγκρίνειν ὁ εὐγενείας] Θίτιδχιταπι Ἠαπο πο {εταπῖ Οτα σα Ππρισρ ταίοπες, πα Παρβαπι ναι 

η] ο αιισεα(ω οεεΗΥγεΠΗ η, εκ δὲ φἱ γε- αμέέης ἠαδίέαγε ποπ ῥο/ σημ. Ἰέαφπε γεν εοπ/έδη- -- 
/Εἰ(ρμε «γμε [ντ ιδίεία, είορείφηε βῥεη]ῥίεεγε επάµς ϱ[ ποδί. δὶε επ οἱ αξεν «εφβίαῖε εοη/Ι- ι 
ἐπ {ὁ τή ουηπία ἀρυο]υί, «ἱ2/ εὐ ἴρεο [εάέγεν 4ο ἐοίη, εί {βᾖ Ίος αἲ ορέγα εοπΓ2ΥεηΊςν πε ἐπ]γεῖς Ἡ 
75 ῥγίως ἀῑερδαί, πεφιε ]μά]εία Γαέεγε υοἰμη. Ἀε- ᾖΛΡΥΕΤΙΕΠΗΙΥ. «ἨΗκάΐς, µί Κερί ον η ὐΙείαΜὲ, ῥαε ῥεγ- Ἶ 
ο επ αἶελαί [51 ε[ίο ο, [ ἠπίεργος ἀῑεην γε Ἅᾖ/Μ44ΗΙ ογαίοπε. (πὔηφμε αι ἀεδεγαγεπέ, ΙΕ / 
Γαρηλίαγὲ περ]εξίῶν ο ΗΙπαπάο ἠΗέδν υαεαγεί. ὥν 
Γίαφιε ῥᾳ/γαγεπίμν ἀε]ίέία, γαβίπαφι; ῥα[ήι ῥεγ 
οἶζος πῤραήα1ε 1Λ4]0Υο εἴίαπι φαΙ απίρα, αρρ{άῆν 
μί 4141, βαδΙέο ε2Ποἱ{ίο, ιο [λαέ ε[]οπέ γεν εὐη-- 
πες, ἀεέλεγαγεπί. 4{1ρί φάει υἰάεπέ «Πείοείς 
αππἰοί ῥγωελαγ{{ερια πῇ ογαΓἰοπε. δί ῥος υἱώ έπη 5. 
υἱγ{ {4 [επῤρεγ [οάΗΥ) ἴπ ῥοε 4ΡγΟ Π0/γο 

{αάε Ίορει εοη/Ηιεγεπέν 1εἶοεές επι αὖ ομιή- 
δις ἠαάσέως εἰ ῥγοβο/έως ε[[ε, Ἆεκ ε[ εηΗζαίαςε 

Ἐπίπιγειο Ώεἶοσες Ι]]ε τὰς αυἷἀ, αισ{ο, ΠοῬί- 
Πεαιῖ ἀθιταλίεὸ αιίάἁ επίπα ποδί]εαεῖ Ποποτϊβσεπ- 
εας, αµαπι α ἁῑνίιπα Ί]]α σεααἱ Ῥομί ἀΠεεριαείοπε, 
αοιαἰίαίεπα Ἱείαπιααε οτἱρίπεπι {αρα ἓ Νο]ο 
επίπι «ο ππε ΡρεινεπίΠε ραίε», ως γΙεαίεπι οι. 



μας κ. δν όν ᾱ. 
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Α κα] μώ, συγκεῶευ τῆς. εὐλμέία. Οὐ 2ὸ ὀκένα ἀκδειν βόλομα/ 

Ἔνθν αὖτε Γλαύκῳ Κροίδης θρόνος ἐζέλετο Ζεὺς, 
Ὃς πρὸς Τυδάδίω Διομήδεα τεύχέ ὤμειδε, 

:. Ἐρύσεα Χαλκέων, ἐκατόμροί Ονεαρίων. 

.. τοι ὁ τᾶ Ἡροδύτα Δηΐόκης, ὁ. ο «ὐλιεείας χρημασήζων, εἰ πάντες 
19 τὸ τὰ δικοίρ οβιθυμίαν εἰς αὐτὸν. βασλέίαν ἀνοιφέρρυσε τῇ μλὺ 

Ά βασιλείας, τῇ δὲ ἀὐγείας ἑαυτὸν οφξιώτατον Ἀποδηλοϊ. Ἔπειτι δὲ βα- 

σλείαν κεκτημηῥος οὔχ. οχι μικρὸν πμὺ τὸ δχαία ὠπέκρισν ἸπΠεξαι 

δώωυσν, ὀδελεχώς «ξι τὰ διριτήμαζῳ σωφρονέρατος πηχὸν, ὁ Τ βιαίων 
κο). ἰδελγῶν τὼ χόλασιν «θὶ πολλή ποιῶμΆρον, τοσύτῳ ταῖς δΐχοις ὂν- 
διξυτέρως, ὅ ὅσῳ «οεὸς τὸ -σολν Αἡαφέρων ἰώ βασιλεὺς ὢν. 
"ε. ᾿Αλλὰὼ μὸῤ σοὅχ Εξαρνός εἰμι, τὺ εὐλῥειαν Ἅπο τῆς δρετῆς ρ- 

ο χὼ εἰληφέαι, ὑπ αὐτῆς ὑποσηρίζεθ-αι, ὑπ᾽ ὀκείνης ἀκτσι γίνεῶ αι 

λαμπέώ. Τὸ ο) αὐτὼ ἀτιμαζεθαι τᾶτ' ἐμοὶ πώνυ δυαερές οῦξιο- 

πω δὲ παντὸς µετεωρλσυἩ δαυράσομα. Ὅσις δὲ κτώμΆρος τυγγκίνη 

Ἰᾳποά οχο]ἁηῖο οτούαθ, αιοά οαπη σὺν οοπβτιαῖ Ρροβι. Αμοφαΐη Ἱεσεπάπτη Ειεγ]ζ σὺν μόνη ὃτο. νεὶ πι 
ΡΙΙεί(ες Ώποε σὺν, μόνη καὶ γυμνη εὐγένεία. Οείεταπα Ῥτο συγκρίνει ΜΒ, πιεπάοίε τωκρίνειν. οι ξΕ. 

Λ.Α. Ἔνλ] ἩἨοππετις Π. ὅ, ν. 394- οι. 
Α. 6. τῇ µὲν----τῃ δὲ] ΑΠίες αοοῖρί ποφιῖέ ας ἆς ἐπιεικείᾳ οἵ ἐπιδυμίᾳ τοῦ δικαϊἩ. Αίηιϊ Ἱπερία εβ Πα) α/ηοᾶἱ 

{οπίοπίῖα, Ἰ/νττ, 
Β. 2, σὔχ ἔπι ἓ μικρὸν] Μ5. οὖν ἐπὶ μυκρήν. Ναρίπιο]]ροπάαπι εβ χῤόνον, 

ἐπ -ρκ όν ἐέπιρις, αιοὰ Εαβαί(ίας αἆ Πας. ή. εχρ]]σαί : 
Βιπηϊ 1 {ετ 8Η5ἱ Ίορα» : ἐπὶ δηρὸν κε, 

ἐπὶ δηρὸν ἐλλειπ]ικως εἴρηται ὠντὶ τοῦ ἐπὶ πολὺν 

1οὔαηηςε Έναηρ. ανῖ. 17. µικρὸν, καὶ οὐ Φεωρεῖτέ µε. ΜΓΟΙΕ. 
Β. 4 σινόμωον---ὑῤνέντέρον] Ῥαΐίο ροβι]αί, ποιούµενος----ἐνδοξότερος. Ἠνττ, 
Ῥ. ᾱ. ἀπὸ] ΜΕ. ἐπὶ, Ῥτο 4πο Εαυτίοίις ].ο, εί (ταπητηῖα5 1Π αροσταρ[ο απὸ τεξϊε τεροΏπιΠ{. ΟΙ. 
να, δυφγερές ] Μ5. πιεπᾶοίε δυοχερεῖ. ἨΜοι,Ε. 

Ο. 2. ἀξιοτώτην] ἵπ Μ5. εταῖὶ αὐω]άτην, 
οι. 

Ἰπίεγρτες Ταίἴπιις Ἱεοῖτ νοεεπ1, 4 παπι Ῥτο αἶίετα Ί]]α Ἠϊο Πιρβ{Εαίπηυς, 
γεβ]ϊρῖα νείοτῖς ]εξχῖοπϊθ εἰ (αταπηπηαεῖσα ταῖῖο Ροβα]απί ἀξιωτώτη». ΥΝΥΤτ. 

0.8. δρυῄσομαι] Μ5. δ) οκυρίσοµαι, ΡΤΟ 411ο αἰίογατη Π]]ιιά τοδθ(ῆπηο "1η {οχίαπι τεοερῖέ ΓαὈτίοῖμφ: οκ Ῥτο- 
ημηοϊαίίοηε υ]έαπα Ἆος οτίαπι εΠε Ρετ {ε Ραίεί. ους. 

{οἷα πιάλᾳιε ποδὶ]είο οοηΐεγαπῃ, ης 1]]ιά Ίωτε 
2υάίαπι: 

Ἱαρίίει ετ]ρυ]{ {εηία9 ἆε ρεέχοτε (αιοῖ, 
Άντεα Τγάϊάαρ ααἲ απηοΠς παυίανατί{ ατπια, 
Έτο {α61ΐ6 εκ ατε Ῥογείαιε να]οπέῖα οοπίτπα 
ἨΗβ αμα Πιεταπί Ῥοῦας Ρρεπάσπάα πονεπίς. 

Ρεά ἔρπιοη Ἠετοάοιί 1]]ε Ὠείοσςς, ααὶ μ9 εχα-- 
4 μ.ο Ῥοπο ἀῑς[ξ, επι υπάίαιε ταρεί αεηιἱ Ῥοπί ουρί- 
ἀῑταίε αἆ εἰπι οἱηπο «οηβμάπέ, Ἐεσηαη εείαπι 
ἀε[ειαης, τερπο {6 ἀἱρηϊβπιμπι εξ ποὺϊ]έαις οἵ- 

(επάίε. Ίος γετο Γερηιπ αἀερέις (επιροταγίαπα 
οεπάϊε {ωϊΠε Ππιαϊαίοπεπι Ἰ]αή αααὶ, αυ Ία9 
αµοφιιε {εππρε ἀῑχεγῖε πιοάεταβμππε, νΙο]εηζοίαιε 
ει {εε]εταίος «οξτοιετίξ, οἶὐπι Ἰμάϊοία εχετοετεῖ. 
Εερπιπι είίαπι αἀερίις ππα]οτε αιέχοτίζαίο. 

Υ.. Νεος πεσαδο, ποδἰΠεαίεπι ρεπετῖς Ιπ]εια 
ἀυχίπε α νίτεωτε, εβάεαι {α]οῖτῖ, εἰαίάεπι ταᾶῖς ΄ 
ἸΠ]αβτατὶ, ΤΗ ααίεπα εαπα Πετί πιο]είτε [είαπῃ, 
ααἴη ροτίμς ὀἀϊσημπππαιη εΠε, αὖάὶ εχίο]αίατ, «οἩ- 
(επάαπα, αωίααε νἱγέα ἀιοί οοπιϊξεπι ποὈίΠέαέεαι 
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τῇ «πθθαγουμλύῃ ὀρετῇ ἀχόλεδον ἀὐλῥειαν, τῶτον «φεοπμητέου ποῖς εὐ- Α 
γενείας ςερη)εῖσν ἐπαγελῆμα. Ὡς δὲ μὴ δελέγχω μὠι τῇ ὁμωνυμίᾳ, 
τ. εὐλύειαν αθλὰν ἐπαινῶ, καὶ ζχύτης Ἀπολογίας οὐξιῶ τν τῷ μας λε- 
Αμ ορετὼ, Ὁ ὡς ο] βήµητα «ορὰ σοῤγόνων καὶ Ἱ. πώππων 6) 
τ τ «αρπάππων μνήμίω όν ἡμν αἰνανεάζησαν, καὶ ἡμᾶς. ὂν ὀνερων ὀνό-- 
μοι καὶ Ὑνωρίμες κο εὐσήμες ποιῶσω. ᾿Αρέσκει δὲ κοὶ τὸ νου. 
τέτοις ροσάπ]ει΄ 

Ὃ σλᾶτος ὤνάν Ὄρετώς ολα, ιο, 
Οὐκ ἀσνὴῆς πάροικος, ή δ) εἕ ἀμφοτέρων ας ποοκγαζὃ 
Κρασις εὐδαιμονίας ἔ ἔχη ὤνρον. εσι πό 

Τί ἆρα, φησι αὐτὸς πθοβασαι Ὁ ἀπ λατ, σοι  πιλύσής εὐχνείας 

ἐὰν 39 σες αὐτῆς μὴ λόγους ποιήσης, λάγης ἂν ὢν, ὅπε ἦσαν Σπό- 

κ, Ὅσς 2ὸ ἀνπλαμεώνει τῆς Ἅπο  ὀκγόνων λειφλείσης εὐρονκίας, 

Ώτος Α[. πολλῆς αἰτίας εΥναῖος διώαται καλειῶα εἰ δὲ μή, »λλ οὐκ. 

εὐθὺς αἱΦ ωῦτα προσκεύεθαι δὲ οῦ δµτα μᾶλλω, ἢ µεάσκη, γεωµε- 
τδία, πολιτικὴ, ἰατεεία, σρατηγία, ἐὼν πύχωσι εἰς Φλαῦρον ὤνθρωπον 
πεωκμῖα. Οὕτως ὁρᾷς, ὡς ἐκ ἔπν ὅπως ἡμᾶς Όπὶ πλείω κατασρε- 

νι 
τι Α 

Α.1. προαγεµένη] Π1ΠΠΟ προηγΏµένη. σττ. 
Α. 6. τὸ Σαπφοῦς] Ὑἱὰς Ἑταίπιαπι Θομπιϊάίαπα αἆ Ριπάατι Ῥγίν. ε. Ρ.238. εί Εποϊηι Ῥοτίῖ 1τίοοβ. Ρ. 20. . 

Ἠίοιε. Ἐτασπιεπί. δαρρβΏυς εδ1{. /οἰβί {ταῖς Ῥ. 66. Ἠήυττ. 
Ῥ. 6. απὀγωοι] ἵπ πιαγρίπε Μ65. πιοπείης Ἱεβοπάνιπι ε[ε πρόγενι. Ῥεὰ εα πιπἰαίῖοπε ποπ «β ορυ8. Υ/οιρ. 

Ίπωπηο ε[ῖ ορΏ8: {επίεπίῖα Παρῖίαί οἱ πρόγονο. ΝΥΤΤ. 
Ο. 1. ἄντιλαμβανει] Φογδεπάνπα εταί αντιλαμρώνεται. Βεὰ ομτα {οίας Ηθε]]ᾳς, ἔππι Ἠου ἵπ Ρηπαήθ. εαραέ, ροαιοί 

1 αἰπι(παῖς εἰ βο]αοΙ[πηι». Ἓ/νττ. 
Ο.1. ἐκγόνων] Ἐαίίο ροβυ]αί γονέων. ὨΥττ. 

Ο. 4. δεῖ, οὐ] Μ8. νΙτ]οίε δι οὐ. ὪοιΕ. Ῥταίετεα τεφα]τίίας ἡ εὐγένια. ΛΥΤττ. 
Ο. 5. ὡς σὔν ἔγω ὅπως κ.τ.λ.] Τοῖμπι Ἀου ροίῖας Παἰίπαπω παπι ταουπα εβ. Ἰνττ. 

αζ]απέχαπι ροΠεάστ]έ, Ίατε ργα[εττῖ Βΐ9, αἱ ποβ]- Εε]]οῖτας Ἠϊπο {άπ1ΠΙα Ῥε]]ο πα[οίατ. 
ἠταιε πειετῖ ἀείτμιηίας, Ρτοµίςρος, ΊΝα πιε 
Άμίεπι εἰγομπινεπία νετοῖ απιδιριταῖο, πο] ζα- 
ἴοπι εΛΠΏ Ἰαιάο, εαπι οἵπο, ασε γἱτίις ἀῑοῖίαχ σε- 
πετί, Ύὐα: α πια]οτίδις νε]αί ρεΓ ρταάμς ϱἆ πον 
ἀε]αία, εἰ ανος Ργοαγοίαιε ποὈίς 1Π πιεπποζίατη τε- 

ποδἰεαίοπα ὁ πί{ επίπα ἔπεατε, ἀε[ιπῖς 1ὰ εῃς, ααοά 
ρο[ετί {πετε. Ἐπίπινετο αἱ επείωτ΄ τε]έϊαπι α 
Ροήβετίς σ]οτῖαπα ει γΙγείεπη, 1ρίε ) τρκονν πιυ]εἷ5 
Ποπιπίθιις σεπετοίας ἀῑοί Ρροίεβ: Π πο ἴπεεασ, 

Οµμίπ ἰβίεατ, αἶ, ἐαεσῖς Τρίε νἰτέατε ΕΠδί Ρατίαπα | 

γοσαῖ, εἴ πο, οχεϊίαίο εοἴαπὶ ποπίπε, 19 [4ἴο8. 
ποῖος Π]ιβτείαια τεάάίτ. ΊἈοη επίπι ἀήριοει 
ΡαρρλΏυς γετίας, { Ρὶς ἀείοταΙςαπηι : 

ΟΡες εἴϊτα νἰγία]ς εχΙπηῖαπι ἆςσιβ 
Ώοιπαπα πια]α Ιποο]απί: 4Π Πας οοπιπ{σεᾶς, 

ποη Ιάεο Ἱποεῄαπάα αὐϊρεπάαααε ποδἰΠίαδ: ΠΟΠ 
πηῖηις Ἠετοι]ε, αιαπι Μήαβσα, αιε (εοπιείτία, 
Ίνς οἰνί]ε, αιί Μείείπα, αιξ αγ5 πο λταγῖς, { Ιηεῖ- 
ἀειῖπε ἵπ πεφιαπ Ποπαίπεπη. Ἱα νίάες, ἀἴαιις 
ποη ε{ε, αιιοά πο {οταεαωμ5, ἆωπι αηκίε ἁἱ[- 

πα ο ο σπα το ο... 
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Α θλώμὸν ο)ιπόνως οξετόζοντες, αἱ π τν εὐλῥειαν ὁ ὂψ  παλαιῶν χρη- 

ών τε καὶ ρετῆς ἰαμετεῦμὴμ. 
πο, Οὐδὲ μἱὼ ἐσ αὐτὸς ν ΜΑΗ ὃν ὥασερ θιώκοντα τωτονὶ τὸν 
νι «φθοσχα λέτε, οὕτως εὐλωείας αγισόῤῥοπος α]αιτητής ὕοη, ὡῶὣ 

ὑμῖν συμφωνέῶ αι. Κα 39 ὂν τοῖς Πολιτικοῖς ἄλλως τε ἄλλο ζητῶντος 

.  Ὅπ μὴρ τοίνω εἰ Φύσἀ πες, οἱ. μὸρ ἐλάθλεροι, οἱ δὲ δυῦλοι, φα- 
νερὸν, οἷς κάὶ συμφέρει τὸ δωλόύευ, κοὶ Φάκοιόν ὅο. Ὅπι δὲ καὶ οἱ τά- 
ναντία Φάσκοντες τρόπον πνὰ λέγεσιν ὀ)ός, οὐ ην ἰδεῦ. Διχῶς 
ὸ λέγεται τὸ δουλόύει, κοὴ ὁ δοῦλος" ἔσ 224 ης ὅ μα θοῦλος, κο] 

δουλόνων. Ὁ 19 νόμος ὁμολογία ή ὄον, ὂν ᾧ τὸ κ. πόλεμον κρα- 
πάµᾶρα αἴν κοατάντων εἴναί Φασ. Τῶτο δὲ τὸ δίχφιον πολλοὶ αἴ ἐν 

ο ποῖς νόμοι, ὥασερ ῥήτορο, γράφονται “ῥανόμων, ὡς δεμὀν, εἰ τὰ βιᾶ- 
σαι Δωαμλύε, καὶ κν διώαµιν κρεῖτονος, ἔσαι δοῦλον καὶ ἈἈρχόμλνον 
τὸ βιαῶέν. Καὶ τοῖς μὺ ὅτω δικᾶ οῖς δὲ ὀνείνῶς, καὶ αἴο σοφῶν. 

Αἴπον δὲ τιώτης τῆς ἀμφισθητήσεως, οἱ ὃ ποιϊ τὸς λόγες ἐπαλλά ευ, 
ὅτι τρόπον ππνὰ λεετὴ τυγχένησω Ἀθεηρίας, κά! καὶ βιάζεθ-αι δώαται μά- 
λίρα καὶ ἔπν ἀεὶ τὸ κρατοιῦ ὂν ασ ευχῃ ἄγαφθοῦ τνος ὧδε δοχεῖν 

μὴ ἀἄνόυ δρετῆς υ τὰὺ βίαν, λλὼ «λι τὸ διχφίη μόνον 5) τω ομ- 

Α. 6. Πολιτικοῖς] 110. Ἱ. ο. 4. Ῥο]είοοτ. Ρ. 37. εαῖι. Ψϊέιοτϊ, ΤΠ Ίου Ίοσο νετίεπἆο Πβρετίαθ νετίαίυτ Ππίεγ- 
' ῬταῬ, μῖβ ἵπ Ορυίεμ]ο ῬΙαἰατεβί εωπη αἰἷα φμαάἆαπι Ἱερ]ῆε σεηίεας, (παπα αιἱάεπι Ποάϊε αραιά Ατίβο- 
νν ε]εια εχβαπί. Ίπ ΜΒ. Βῖο Ίοεμβ ἀεε. οιΕ. 
Α.. δι ἄλλως τε ἄλλο] ἸΜα]ίπι ἄλλοτε ἄλλως. ἨΥττ. 

-- ο --  - υπ ντ ο 

αἰτίπηας, εαΓ εχ αηεααῖς ορίδις, ααξ γΙτευτε αη- Γαζή [εγυιοη ας [ογτέίεηι «επί ἶεσε [εὐίεοε 
τίοαυα ποδἰΠεαίεπα πιειίαπιυτ. 46 Πάίπγά. Ε/ αμίετη ο. σε εοη/επ/[” 10 2 

ος 

Φορ κος πως αξκ οος οε-ακκαονο- 

γΊ. Νεφιε γετο, 4πεπι Γαρίπάε αἆ Ἠας ρατίες 
γοςαεῖς, Αγηζοίε]ες {απι Ιπίαυμς αΙπιατος ΕΙ: 
πουϊἡτατῖς, «παπι Ἰ]]απι {αοῖεφ. Ναπι ε]ας ααἰάεπι 
Ώρες ρτορειποάυπη {επεεπεῖα εβε ἵπ Π0σίς 4ε Κεριῦ- 
Ίσα πεί α]ιά 4µατεῃς ϱο Ίοςο ἰποῖάαί ἵπ Ἠαπς 
ποβίΗελεῖς αια{ήοπεπῃ : 

ΟΛεπάΐπιμα, αἰἷος αά Πδεγίαίενη, αὖ ευ ὑδωίενι 
αος {η ωή ἆ παίηγα: εί ἐς σαίδεηὶ πβεγαγει 
δὲν οὔεφεήν εἰ ῥαν ε[ε, εἰ αά Γεἱοίαίεηι ῥήπαπανι 
Λε έπεγε. «ιοί αμίεαη ἐν φί ἐπ ἀίνεγ[α ἀδειηή, 
εί οΠΙΠΕΗ Γεγυιέει {πάἱρπατη ρμίαμέ, Ἠ0. 01111710 

αὐ[ωγάα [επηίαπέ, ῥύπο Γαοῖλε εοἰὴέρέ ῥοίε/]: παν δί- 

ία αὐ ουιπίδης ολη ϱ[0 μέ, Φε δεί] εαβία [ημή, 
εα εεάαπὲ υἰξίογί5 Ππαπείρίο. Πε ης βίογίφμε {έ- 
Ειπ]άίογες ἡπέφι γΓοραἱομὲς ἀθΕΜ[αήν ἆιά{σπιιήη 

Λκέαέες, αἰέφ έτη υΤόΤΜΥΗ ας [μῤαδτωηη ἐπ [ογυμσμέεηη 
εἶμς αθίγε, φαί υἱγέδες ῥγα/εί, εἰ υἱοι α[[εγγε ῥο[{ὲ. 
ο μα [οηήρητία α πι [αρίοπέηι α/[εγία ϱῇῖ, α ]- 
Ες επι εκρίοα. «μίις υαγ]αΜομίς εαµ/ώ ε/ῇ), φιιρά 
οἱγέμο Μίλα ῥοέεμέία ῥήΗίπΙΜΗΙ ῥοἱ/οέν εἰ φοάαμΙηΙδάο 
η γεἰμέ]απέες πάἨΗΤΗ Ροί6β ἠπ]ίεεγε. «Ὁ μἰεφμῖά επί 
/ογέέως ας ῥγα/αμέἠς ϱῇἠν 1 αἰλου]αν δομί Ργώγορα- 
έἶνα υἱάείγ εχεεἰ]εγρ. Πέπε Ἰαΐε ἡία τισ να οβί- 
πέν υἱή ΠΟΠ Ίοησε αδε[]ε α υἰγέέε. δέά {προς 9 

ΥοΙ.. ν. 41, 



όοό 

Φισοήτησν αἱ ὸ τᾶτο, τοῖς μδὸ εὔνόια δυκᾶ τὸ δίχομον εἶναι, τοῖς οἳ ἁ 
αὐτὸ τᾶτο ΦχΦιον, τὸ τὸν κρείτονα ἄρχευ. Ἐπὲ Ἀ]ακάντων γε χωθὶς 
τέτων λόγων, ἔτ' ἐαυδὸν φδθεν έχουν, ἄτε «πδανὸν ὥτεροι λόγοι, ὡς οὐ 
δεῖ τὸ (βέλπον κατ’ Σρετὼ ἄρχευ κο] δεασόζον, Ὅλως οἳ ὠποήρὴ 

Ὥνες, ὡς οἴουταμ Φιχφία τνὸς, (ὁ 9 νόμος δίκοιόν τ) τὸ κὉ πόλεμον 
δελείαν πλέασι διχαίαν ἅμα ο] οὐ φαὰ, τμύ τε ἱὼ ὀνδέχεται 
μὴ δχαίαν 5) ὃ πολέμων, κ) τὸν οναξιον νο νόν ὢν Φαίη Ἡ 
Ὡς δοῦλον εἴνω. Ἐὶ δὲ μὴ, συµζήσεαι τὰς εὐλυεράτης εἶναι δυχοιὠᾶς, 
δυύλες εἶναι, καὶ ὁκ δούλων, ἐὼν συµξῇ «Φθαθίιδαι ληφοένᾶ.. Διόπε 
αὐτὲς οὐ βὔλωται λέγειν δυύλες, δλλὰ τὴς βαξράρους. ἸΚαὶ τοι ὅταν 
τῶτο λέφωση, Θδδὲν ἄλλο ζητᾶσν, ἢ τὸ Φύσὲ Δῦλω, ὅπε. ὁξ Σεχῖς εἴ- 

πομΏρ. "Ανάγκη » είναι πνας φανα, τς μλὸ παντιχΏ δδύλας, τὰς 
ο ἀδαμΏ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον κοὶ ξὶ εὐγμείας.  Αὐτὴς μὸν φλὺ ὐ ο 

μόνον παρ αὐτοῖς εὐγμᾶς, λλλὰ πανταχΏ, νομίζµαν' τὴς δὲ βαρξάρους 
οἴχοι μόνον, ὡς ὄντι τὸ μλὺ ἁπλῶς ὄὐγενὲς ὁ ἐλεύ)ερον, τὸ ους Σχ. ἁπλώς' 
ὥασερ κο ἡ τὸ Θεοδέκτη Ἑλένη Φησ 

ΥΠΕΡ ΕἘΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

Θέων δι απ᾿ ἀμφῶν ἀκγόνοίν Αδυῥόνω - Μις σον πο 

Τίς ἂν φζοσειπέν ὠζιώσειε λώτεν; | 

Ο. ς. ἐκγόον] Εοτίε ἔκγονον. υττ. , ων 

- 

φιι/ἱοπίς ποᾶμ υεγ/αξμν, φιθά Γω/ήωσα αἰΗῖ ῥµίαμΗ, 
δεπευο]επέία [61 ἱπερεγῆοη ῥαάγάγε αἰΗ εοπέγα πιᾶ- 
ωπέ εἶώη, φἱ υἰγίδις ῥγα/]αί, υίπι αε ἀοπιίπα 7η 
ΕΧΕΥΕΕΤΕ. 
πια ὐ εγ{επάιση ϱ/, εὐς, φμί περαπέ υγ Εωέεπη ῥγΙΟΥΕΠΙ 
ῥ;α/άετε ας ἀοπιῤιαγί ἀεύεγεν πΙρΙ] α[εγτε {ε αἲρ- 
παῦ, αμά φµοά Γαεί]ε ας ῥο/ϐ βεγ/Γαάεγὴν εἰῇ {ρῄ 
Αδἱ υἰάεαπίμ ποππἰβι] α/πε [ω/ηίας ἔπ Ππεάμη α]- 
Γεητε. δέφΙάεηι Ἶεκ φιά Πίτα οἱ αἰοέμγ εἰ ῥμία- 
ἔμγ: ἴερε αµίεσι ἐπγοάμέα ϱ/) [εγυίέηςν Φα θείο 
εαβία εὔγβογα υἱδῖογί εεώκπ!. Εαπε Παφιε ου μ- 
{επι Ίαν αγλἠγαμίµγ. δεά επί [ήαηι εἰ {- 
/ή1αι Γαἱεαμίμη, πεεε[[ε εὔ. μαι φιίάεπην μέ 
ῥγοροβιο [εγυίαμέ: ἑπ]ωβαπι, [ δεί ἐπωίωπα, εἰ 
ἐκ ἐπέφις εαµῇς [η{εεβίσα 1/5 εοπυἑπεαέµγ. Ργα- 
1εγεᾶν φον {αι αΙΠΕΊΦ; δι πσεπμήην εί εγυέήε 
β/οτ/ως ὑπαίσπμπη [εγυµηα αἰκεγὴ Ὦ δίο επί εἰ εἰα- 
Σ{επας ογίος παἰαδως [ογνος ε[]ε εοπίπσαι. οὐ μίη 

εγω ὑπίεγ αἰ[ιάεπίες [εηέεπέίας απ- ές ΠΟΠ /εηνος, [εά δαγδαγος νοερηέ. 

οἱ εκ [εγυμίέε ἵπ [οΥυἱμίεπι γεἰαδί, [ αμί παν] 
εαβίαπίκη, αμ! εαβευὲ Γηγε δε] υεπεαπ!. {Πε { 12 
μὲ ματι ἐμεαπέηγ {εηεπέίατη, ῥη]ς  ῥοπί- 

εά ῥοε Γεγωπέν 
ὑπυίέὲ {μβεγίσγετα {αι [επέεπέίαπι α[[εγωπέν 4ὲ Φα 
ἀἰκίπιαεν πο αὐίος ε[ᾗε /εγνο5, ΦΜάΤΙ εὐδν φίδς {2η 
ο µίεα παίγα ἱπφεπιί, αἰίοφέ πι] οπΙΜΗΠΟ /επὲ 
εγυὶ. «ος αμίεηι πῤίφμε εἰ ῥετρείµο [ενος ε[ζε 
/Γαἰεγί οβογέεέ: ἐλίου αμέεπι π/φιαπι εἰ μάπα 
Εαάσηι Γεγπιε ἂἲξ ποδι/αίε {επί : σφωο(άαι ἷ- 
Ηἱεεέ μα. ποδίλεε, Ποπ «οί ἰαπίμη, εἰ --- μα 
/ῥοπίής [ωπέ: [κά μὐέφιεν εἰἰαπιβ ῥεν ἐπαγίατα ΠοΥ- 
ἔλρηε {η /εγν {μέετη εαάαμά. «4 ῥαγύαγος ἀοπιί {ση- 
{η ε[ε ποδίίε, «ει «εγο Φικσά νι 4 αν 
αὐ[ο]μία {εγυ {έχε φιισάαηη εοπζαέρπε ῥγια αν 
Φιιοὰ ΕΠείεπα αριιά Ἱ Ῥεοάεξίεπι υἱάεέ αἰί μα. 

Ῥτοσπαίαπα πἰτίπφε πο ἀθογαπα ο αρεσει: ἠν 
Ομἱ5, οσο, {οσνᾶπη Ίσα πιηριραγεσί{ὸ ποη 

. τό 

.. Μωέ 



ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. όσο] 

α Ὅπων δὲ τῶτο λέωσν, ἐλενὶ Ἀλλ' ἢ ρετῇῃ ὢ χοκία, διορήζµσι τὸ δοῦλον 

ὸ ἐλεύλερον, καὶ τὰς εὐμειο ὃ τὸς δυσγενές. ᾿Αξῶῑσ 1, ὥασερ ὁξ ἀν- 
θρώπα. ἄνθρωπο, καὶ ὁκ 9ηίων γίνεῶ αι 9ηείο, ὅτω κ ὁξ ἀγαδῶν 

ο ολαθν, Ἡ δὲ Φύᾳς βέλεται μδὺ ττο ποῖν πολλάκι, οὐ μζότοι 

| το ζ Τοσοῦτον δεῖ παρ ἀωπο τὶὼ εὐλύειαν αἱ ο σύρεῶ αμ, ὧρε εἰς ἄκραν 
ο 5 πμ «σθοφερομλύη ἐοικένα). Πρώτον μθῥ ὅτιν δλοῖ, μὴ δΐχσιον εἶναι, 

ἐὰν εὐγενέπωτοι καὶ γενναίότατοι, ὢ ὀνδοξότωτοι οἰξιάμῆμοι αἰχιάλωτοι 
το Φένωντωμ δοῦλοι ὧσι κο ὂν ἀνδιαπόδων ἔχωνται λόγῳ. Καὶ γδὺ οὔχ 

᾿εἰκόπως ὀνδέχεται δοῦλος γίνεῶῷ αἱ ὁ εὐγενέιτός ἁλὺς ἐν “ολέμω. Ὁ 
πῶτο μὴ δίκαιο εἶναι Φασκων, 7 εὐλῥειαν οὐκ ὀκσυρίτ]ει. Έπειτα δὲ 
ασιρῶν τὸς εὐγενᾶς κ» Ἀ]αφορὰ», ὃ μὴ δκιµάζων τὴς ββαροάρους οὐ 

ο συγχωροωῦᾷ, ἀλλίω ἢ τὶὼ οἴκολε εὐλῥειαν. Ἡ δὲ τὰ Θεοδέκτες Ἑ-- 
λένη ὅλῳ τῷ σωρῷ 3] κοσμέι Ἱ εὐλύειαν, ὡς ὄντως ὀνδοξοτάτίω ανέ- 
Χφ)εν ἀπ᾿ εὐγενῶν ὑπγάρχησω. ᾽Αμωσγέπως καὶ ὁ Ἑρμόδωρος ἄδικον 

Α.6. σαρ αὐτῷ] Μα]ϊπι Ίεσετο παρ αὐτὴ. Ὢ/οιις. Ὑυ]ραία Ιεξῖο τεέϊε Ἠαδεί, ποῖαί αρα {ρβµη. Ἠ)υττ. 
Β. 1. προφερομένη] Μ5. πεαφεροµένη. Ίἴ8ηυε Ἱερεπάμτη γε προ νε] παραφεροµένη. ΓΟΙΕ. 

Β. 2. αἰχμαάλωτοι] Απίε Ὠαπο γοσεπ], ριίο, εχοἰἀ1ξ εἰ νο] ἂν, 1.6. αδὶ, [, 4πά αἆ {επίαπη ορυ9 οί {εγπιοΏῖ8 
{ετῖε εν]ποῖτ. ος. Βοπίεπίία ροβυ]αδαί,---μὴ δίκαιον εἶναι, τοὺς εὐγενεγάτης καὶ γωναιοτώτες καὶ ἔν- . 
δοξοτάτες αξιημένως εἶναι, ἕὰν αἰ χμάλωτοι γένωνται, δούλες γενέσθαι καὶ ἓν ὠνδρωπέδων ἔχεσθαι λόγω. ὪΥττ. 

Β. 1. Καὶ 7] Τὸ καὶ ποη εβ ἵηπ Μ5. αποᾷ αἲ αἀάετεπι, οοπίεχέαθ ροβ]ατο ν]άἀεαίατ. Οείεγαπῃ Ιπίετρτες 4 
Ότασο ποῃ πΙλ!] αδῖε, νε] {«οἀ]αῖδ, ᾳπο α{ας «β, αιξχοτίίαία, γε] {ροπίε {αα ἆπόχαςν. Ὑϊάεπίας ἴΑπιεπ 

«νοσςν, { ἐπάίρπιπι, Ῥτοτίαφ ἀε]επάμε, ἵαππαπαπι Ππρετβυα, εἵ {εηίαπα Ῥγοξίετεα υϊαπίε. οι. 
6ταοὸ ἀῑοεπάιπα εγαί----ἐνδέχεται δεῦλον γίνεσθαι τὸν εὐγενέγατον ἁλόντα ἐν πολέμῳ, Φεὰ ἴοία σος {επίοπ!]α 
εἰ Ἱπερία εἰ Ππρεγνασαπεα εβ, ἨΥττ. 

Β. 6. τὰς βαρθάρας' οὐ] Ἱιεσοπάπτη, τες βαβθάροις οὐ συγχωροῦντας---. Όστετωπῃ, Ἠπ]ας {οα(επίῖα ἀεε[ῖ αεκ]έα, 
τς Ἡ. αροἀοβς. Ἠνττ. 

0.2. σωρῶ] Ίτα οοττεχῖ νι]βαίΠ1 σορῷ. ἨΥΤΤ. 

Ορήεγσαη ῥΗ]ως [επίεπέ α[[εγίσγες [Όγυ μή αε {ἱδε- 
σπα ποὐί]επα εἰ ἰσποδί]ε, ποπ αἰίε οἱ 
φπαπῃ υἰίο εἰ υἱγμμίε ἀεβηίγε: εκ ιαπίεε, [ο ε 
»ὀομές θοηο5, εΧ {πρεπιής ἠπρεπμος Πα[εἱ, υε]ω εχ ῥο- 
πηΐπο ῥοπιίηεςν οκ οτί Γεγα ϱεπεγαμίµγ. «Θμοά [ῶπο 
βεγρείπωσι ϱ{ παίηγας {π]ή{έήη, ΕΥ φιιθά ΠΟ 
επαρεγ αἲἲ εκ ζωη ῥοίε/ῇ ῥεγάμεεγε. 
ΥΠ. Γαπεαπι αὈεβ, αξ πο] Πέατὶ 9ο οσο ἆθ- 
εγαχετῖε Ατηιοτείες, μέ «απ εχτυ]ῇς νἰάεαευτ, 
Ῥτίπναπι ἆπι οίζεηάϊε, Ιπίααιπι εἴ]ε, { ἵτα αοεῖ- 
ἀῑι, υξ ορείπαε πα εἰ αηϊπιϊ {πππηε ϱεπετο[, εχ- 

ΠΠπιαείοπεπι αἀερίί, ας ποῦῖ]εδ, { Γοτίο «αρίῖ νε- 
πεαηε, {ετνϊ πι, αἴαιε ΠΙΠΠΕΓΟ πιαποἰρίοΓγαπα ἴε- 
πεαηευτ. ος ααἰάεπα { ἱπάίσπαπα, ατ πο] 
της γἱγ ορρτεβις Ὀε]]ο αυί νἱ {ετνίαι; αἱ Ιπάϊσ- 
Ώυπα εΠε αἷε, ποπ εχρ]οά[ε ποδιΠίαίεπι, η 
ἀμπι εξ ἀλμπέτίοπεπι τείετέε ποδίµαπα, ες, αι 
ὑατατῖς ποῦ αΏδί α παπι ποὺϊιαίεπα ἆοπιί «οης6- 
ἁμπῖ Ἠαιά {ατῖ ρτοὺαί, Ομίη ΤΠεοάςᾶϊς Ηε- 
Ίεπα οαπια]ο οπιΏί ποὺϊ](αίεπι.ογπαῖ, αἱ αἰγίηαια 
ουπι Εαετίς ΡΩΓεΏ5 ποδίΠβππαα5, γετε ποὺ Πππιαπι 
γοςςτ. βἰᾳμϊάεπι εί Ηειπιοάοτιφ ἰπίᾳιαίη «ΟΠέ{Ο- 

41, 3 



όσδ ΥΠΕΡ ΕΥΤΕΚΝΕΙΑΣ, 

ἀμφισαήτησῳ ἀνά]ελλομλῥίω Φηὰν, ὅτε διχφία κράσἁ, ἄἃ᾽ ὅπλοις τέλΏς Α 
τετυχωίαν, παρ ὀκενοις ἀδελφοῖς, ὧν ἕτερος μΏὺ Ἀπὸ πατρὸς, ἕτερος δὲ 
Ἀπὸ μµητρὸς, «φεθσεποίει τὸ εὐλειαν. ᾿Τελόυπιῖος δὲ ἅλις δηλο, ὡς 

3 τὰ δες αἰμανρότητα δορίζοντα, ὅτι «πέφυκε μὸ ἄνθρωπος οξ ἂν- 

θρώπε, τὲς οἱ ὅμως Ἀ]ακρίνεῶ αι. Εὰ δὲ ξ ανθρώπων ἀἄνθρωποι ... 
μῆμοι οἱ πῶτο ἰσότμοι, καὶ ὃν τῷ αι) Χριθμῷ Χφταλεκτέο, 14] ὁ 

οἰθοχότωτος δεετῇ Ἅπο τῇ Χφχίση κοὶ ἀσελγερίτη α]αφέρων ἱὦ. πα 

ν ἡ Φύσις Ὑεμὰ Ἀποδιμύαι 9λιθυμε, λιμὰ δὲ ἐμποβζρται Ἅποτυγ- 
νεσα τῆς Ἀποτελειώσεως. Τί οὲ χρὴ 9ξ ᾿Αρβιευτέλες σαυει 

μορτόρκοι ο τῆς ελμέίας φέρω) ΦΚΕΙΥΟΝ 39 ὁρώμῶρ ἆ ο) ενας. 

ΤΠερὶ Εὐγενείας βιολί κοὶ ὂν ποῖς ἐπαιετοῖς ιών, αφ ὂν 

ρολ λόγω ληρκ µηκότα.. ο 4 

Παλιν ἐπειδὴ μᾶλλον ὀνσοὶς σοφθάλλεις τον αὐτὸν Αλώλλη 

δίας οξετάζωμὸμ, πότερον ὀκέῖνος τοσοῦτον πρρύπηλάκισε πὼ εὐγνειαν, 
ὅσον σὺ [βρεγ)εύειο. Οὕτως 9 ὂν τοῖς αὐτοῖ αὐτὸς ὤλλοδι. 

Ἴσως 9 ἂν Φαῖῃ τς, κἩ) παντὸς προχίὼ ἀγαδοῦ δεῖν ἀνίσως νενε- 

κ προσεποίει----. Τελευταῖος]. Ἐεάτας εταί, προσεποιεῖτο----. Τελευτων. ΠΥΤΤ, 

. λόγον] Μ». πιοπάοία λοῖαν. ΟΣΕ. 
ὃν] ΜΕ. ἦν σαν. Ἐοτίαβε Ἰεσεπάντα ἂν ὃν. ἨΓΟΙΕ. ν 
Τοῦτο 1ὸ ἡ φύσις κ.τ.λ.] Εκεϊᾶϊί ρτοχίπιε απίεοεᾶεπς {επίεπίῖα, Ἐν ῥοπίς πὸπ [οπιῤότ ὕοπος πα[α. Ὑνττ, 

. βολίω] Ἑκ ἴ]ο Ατὶβοῖε]ις Ἠρτο ἐἔτασπιεπία {ετνανῖί Βίοῦααθ Ῥ. 498. ἃε απῖδις ραπ]ο ΡΟοΒ. νου». 
Νεχας Ἰοοῖ τεφα!ῖτῖϊ αὐτὴν. ΝΥΤτ. 

. προύπηλάκισε] Βελο]ίοι ππατρῖπα]ε ΜΒ. ἐµίανε ΊοιΕ. 

. Ερενδεύεις] Βοβο]. πιᾶτσῖῃ. µεγαλαυχεῖς. Ῥτο βρενδεύεις τηΒ]Ίπη βρεν»ύ, 43ο {βρε παπί θώμιὼς αριά 
ᾳπος βρενθεύειν {ταβτα Ἱαξϊεπις αμαβνίι. ους. 

. ἄλλοδε] Ατιβοίε]ες Π0. Π1. Ρο]εῖς. ο. 12. εἴ {3. Ρ. 202. εᾱ, Ὑϊέτοτή. Ὢου. νο 

ο μη 

ω ϱᾳϱ ΜΒΒΡΡΝ Φ  ἀ ο 

τει. Φεὰ οεγίε, αἴς, {τεημεηπῖετ ΠαζΗΓα ον νεγβαπι ΠΑΙΔΙ αἴξ, ηεαµε γετο Ἰμάϊοίο «φμο, ἃς 
επἰπι ΡεΓποετε ποη Ροτεβ. Οιά αμίεπι ργοάεβ ηε θτηιῖς αμίάςεπι {αι Πηϊαπα, {ταίτασι εοτατη, 

αάογωπῃ αἶτες ΡαζεΓΠατη, αἶτετ πιαίετηαπι ποὈΙΗία- 
τεπι ρτα{ετεὺαῖ. Ὠεπίαμε (9819 οίζεπάϊς, που {αεἱ9 
{ῷ εοζαπι ρτοῦατε οΓαζἴοπεπα, ααἱ που α]ία φμἱάραι 
τε, αµαπι γ]τεωίε εἴ γἱξο ποδί]επα εί οὑΐουτο Ίοςο 
παίαπι ἀεμηίαπι. Ἐκ Ποπηπίους επίπι Ἠοπιο 
αμαπιγ15 Ρργοάςαξ παζωτα, ἵαππεῃ Ὠος ἀῑ[οειπ]. Α]ἱο- 
αυμἱ { εκ Ποππηίομς ῥτοάειητες εοὀεπι Ἴοοο, 90- 
ἀεπι ΠΙππετο Ἠαδεηάϊ, πες νἵτεωτε φμ]άσπι εκοε]- 
Ἱεπειῆπηις α {οεἱεταίππιο εξ Ἱπιργουιίπππο ἀῑξει- 

οοτγοραία εχ ΑγίοιεΙε (εβΗπιοπία ἵπ πουϊἱταίεπα 
Ρτοβεττε, αμεπι 1ῦτο εἀϊίο ἆε Νοὐιίαίε, ποὈΠ]ῖ- 
Έλίεπη Ἰαιάαῇβε οτπαῄεαε Ἄρεγεο υἐόσααιις, σέ» 
ους αἁπαπιεταίε ὃ 

ΥΠΙ. Ἐατίας απίοπι φααπάο πτσες ορροπίρηών 
ευπιάεπι Αγήῑοϊε]επις ασε νετο εχοιϊταταυ5, απ 

αηίυπι Ἰαδίς Π]α πουλίεαί αἱρετίετίς ααπέαπα 
1ρίε Ιαάΐτας. δίς επῖπι Ι]]ε Πάεπα ἵπ Ηλεῖς αίο]οςο: 
σα [οηβίαν αἰϊφμίς, ώκκ ε][ζφµε θοπί 



ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. όοο 

λ μζῶαι τὸς Σρὰς, εἰ πάντα τὰ λοιπὸ μηδὲ α]άφέροιεν, δλλ) ὅμοιοι 
πυγλεένοιεν ὄντες τοῖς }ὸ Ἀ]οφέρουσιν ἕτερον 5) τὸ ὄχοιον, καὶ τὸ κατ' 
οξίαν Ἑλλὼ μίὼ εἰ τῶτο ἀληλὲς, ἔσαι καὶ κ χρώμα, ὁ κ µέγερος, 

κο καθ΄ ὁποιῶ αἴδ ὠγαδῶν, πλευνεξία τις Ὁἶ πολιτικῶν δικφίων τοῖς 

Ἰὐωρέχουσν. ᾿Ἡ τᾶτο οἸιπόλωιον τὸ ψεῦδος; Φανερὸν ο ὄπι αν αἆλ- 

λων οσημδύ κοὶ διωάµεων' τἶδ ὸ ὁμοίων αὐληὴμ τὶὼ τέχνίω οὐ 

Ἡ δυτέον πλεονεξίαν τό αιλλῶν τοῖς ἀὐγενεσέροις Θὔδὲν 39 αὐλήσουσι [βέλ- 
πον. Δᾶ δὲ τῷ κ τὸ ἔργον ωρέχοπι Φδύναι κοὶ «ἴν ὀράνων τὼ 
αὐσροχίω. Ἐἰ δὲ µήπω. δηλον τὸ λεγόμῶρον, ἐπ μᾶλλον αὐτὸ πέροα- 

φαγοῦσν ἔσαι φανερό. Εἰ 3ὸ εη πο ὠωρέχων μὸ κ Ἡ αὐληπκίὼ, 
πολὺ ο) ἐλλέπων κωτ εὐφένειαν, ἢ Κάλλος, εἰ κοὶ μεῖζον ἔχωσον ὀπείνων 
ἀγαθὸν ὅδι τῆς αὐλητικῆς (λέγω δὲ τίώ τ εὐγένειαν καὶ τὸ κάλλος) ὃ 
«Ὁ Φ αἀναλοέαν, ωρέχωσ πλέον τῆς αὐληπκῆς, ἢ ὀκέίνος χοτὰ τίιὸ 
αὐλητικίὼ, ὅμως τύτῳ δοτέον τὴς αἱαφέρονᾶ, αἵό αὐλῶν δεῖ ὸ εἰς τὸ 
έργο ̓ συμραλλεῶ-αι ὁ ὑπροχίὺ κο τῇ πλώτε, κοὶ τῆς ἀὐγενείας' συµ.- 

θάλλονται δὲ Θὐδέν. Ἔπι χατό γε πᾶτον τὸν λόγον πῶν ἀγαδο «φθὺς 
πᾶν ἂν ἔη συµθλητόν. Ἐἰ }ὸ μᾶλλον τὸ π µέγδυς, καὶ ὅλως ἂν τὸ 
μέγεθος ὀνάμιλλον εἴη καὶ «πεὺς πλῶτον, καὶ «πθὺς ἐλόνλερίαν' ὧσ εἰ 

9 πλέον ὁδὶ αἱαφέρει κ µέγεδος, ἢ ὁδὶ κατ' λρετίιὸ, καὶ πλέον ὠρέχει 

ὅλως ὀρετῆς μέγεθος, εἴη ἂν συμολητὼ πάντα. Τόσον δὲ ὸ µέγερος, εἰ 

Λ/απέίανα, εἰἰαπης γε]έφεὲς ἐπ γεδως οηιηίδες π- 
πρ {8 ἀῇ[εγμπεη, πες [πέ ἐπέεγ [ο ἀἰ[πί]ες, {ήτο 
ὀβογέεγε ε[[ε ἐπαφιιαδίίεη ων α[)γέδιΜ{0- 
πεηι, Ὁ([ογεπέίδιες επἰσι αἰμιά αἴνογ[ιφε ως ε[[ε, 
2ο οέη(φμε εΟΥ Μην φιείδιις γεάδεπάµα ϱ/ῇ, ἀῑσμε{αίο. 
“εφέ { {ιά νεγωνι ϱ/), ἐς, φί εοἶογε εἰ Πιαςπί{ηι- 
ἀῑπεν εἰ φμουὲς αἷῑο Φ00 υἰπεεπί, πεἰίοΥ γή! εοπά({ο, 
ῥαή[γμε πιά[οΥ εαγµήη ΕΤΗ, Φις α)γἐδοπέ {η 
εεἰσείαίε. «π ος οι Γαὐῇρ ποη αὐά ων εῇ, [εά 
αῤῥαγεί ἐπ [πο Ρεηῥίοµασα επί ἡπ αἰίς [εἱ- 
οπές εἰ [αεμ[αέλν, «Άίαπι [ Εἰδείπες αγάε [πέος 
/ωπή, ποὐΠογίδης Κέπεγε ἀαπία ποπ ϱῇ απιρον ἰ- 
ὀέάγση εοπάἠΜέο, ΗΡ112 επέηη ἀοδίέμς {ηδη Εἰδίας : 
4 εἰ, φωί ιµπεγε εαπεμάέ εισεγής ῥΥ/ΩΗ, Ππα[ον ϱ/) 
{η/ήγιωποηίογµσι εκ βἰεπάμς ῥοπο. δὲ φοά ἀἱο θε 
4 ποδίς, ΠΟπάιοη ῥεγ[ῥίεση, τά ῥ0/ίεα (πρ ῥγο- 

ργεώἰρηέέδεις αἰἠμοἱ η ελ δὲ φις εκεε]εγεί αγίε 
Εἰδίαγμηη, 1Η ἱέοφμε {η/εγίοΥ ε[]οέ ποδἰέαίε νε) ῥ]- 
ελγέμάέπε, εί[ αγ µήηφιε ῥομ 7η, ἨΠοδί/Ηαίε»ῃ ἀἱεο εί 
ῥωήοῤγήἑμάίποπη, πα]: ϱ/ῇ, φκάηῃ ἀἲς Ηδίαγμεν εἰ 14 
εκ βῥγοβογέέοπε εἰ εὐπιβάγαξἰσπε, ΠΗΜΙίο πασές ΗἰδΙεί- 
7η 4Υ{Ε7Η, Φε Ηῥίερη {1 εαπεπάὲ ῥγα/ήαπέία γε- 
ἠίφμος [ῤεγαί, {απο ἐ]] ἀαηάσο, φιέρ εκεε]πὲν Πἰ- 
ή. Λα φμθά βίως εβ αἰυείαγιωα ποδι{αέή/φε, 
εὐ ῥεγέέπέγε ἀεδεί, μὲ γαΐΐο εαπεπάί [Πέ ῥεγ/εἔίογ: 
σὲ πεµέγα γε εὁ ῥεΥΗΙπεί. λείπάε ῥας γα{ἱοπε ΟΙΠΕ 
131 «11 σέ ὀ0πο ε[εί εὐπΓογεπάώῃ. {{επίπε 
/ φιια πασπἰέιάο έ εογρογἰς εκοεἰζεγεί, ο/4ΠΟ πάς- 
πέ{μάο ει αυλές αέφμε ἰδεγίαίε φαάατῃ «ρηπ]ά-- 
έἶσπε εεγίαγεί. ΕΕ ία [ ῥίως Ραδεγεί δίε υἱγημέον 
ες ἐλε, εἰ πα]οΥ ε[]οέ ῥµίες υἱγ μέ ἐ]ΐ1ς Ίιαςη{- 
{πιάο, εο/εγεπάα ε[]επέ οπηµία. δἱ επ ἰαπία 'ιάς- 



όλο ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

κρϊτ]ον τοσοῦδὲ τοσόγδε, δῆλον ὡς ἴσου. Ἐπει δὲ πῶτο ἀδιώατον, δῇλον, ὰ 
ὡς καὶ οπὶ τἴό πολιτικῶν εὐλόφως οὐ κἩ πᾶσων ἀνισότητα. ἀμιφισθητᾶσι 

το ὀρχῶν. Εἰ }ὸ οἱ μὺ βραδῖς, οἱ δὲ ταχεῖς, θὔδὺν αἱ. τῶτο δὲ 
τὺς μὴ πλεῖο, τς σ ἐλατ]ον ἔχεω δλ ὂν τοῖς γυμνικοῖς ἀφῶσιν ἡ 

τότων ἈἱοαΦορὼ λαμεάνε Ἱ' πμὶώ' ὃλ. οξ ὧν πόλίς σιωέσηκεν, ὂν 
τώτοις ἀναγκαῖον ποιεῖθωι Ἡ ἀμφισεήτησν. . Διόπὲ ἀὐλόφως οἴντποι- 
οεῦται τῆς πμῆς οἱ ὐγενεῖς, «ὁ ἐλόδγεροι κ) πλάσιι. Δεῖ 1 ἐλάωλέρες 

τ΄ 58) καὶ ἥμημα Φέρφά. Οὐ γδῥ ἂν εἴ πόλις ο Ἀπόρων πάντων, 
ὥασερ ἐσ κ δούλων. ᾽Αλλὰ μὶὼ εἰ δεῖ τάτων, δλονότι καὶ διζσιο- 
σιώης, καὶ τῆς πολιτικῆς ρετῆς. Οὐδὲ 3 ἄν τάτων οἰκεῖβ-αι όλω 
Δωατώ. Πλίω ἄν μΏὸ μ «οθοτέρων ἀδωώατον εἶναι πόλιν, ἄνόυ δὲ 
τώτων οἰκειῶ-αι Κφλῶς. Πρὸς μλὸ ὦω τὸ πόλιν εἶναι, δόξειεν. ἂν- ἢ 
παντα, ἢ ἐνιά γε τότων, ὀρ)ὼς ἀμφισοητὲν' «σεὺς μύτοι ζωΐὼ ἀγαθίὼ 

ἡ παιδεία καὶ ἡ  ρετὴ μάλικοι δικαίως ἂν αμφισδητοίσαν, χοθοίπε εἷ- 
ρήται καὶ «οξότερῳ. Ἐπει δὲ ἔτε παντων ἴσον ἔχεω δεῖ τῆς ἴσας ἕν 
µόνον ὄνζς, ἔτε ἄνισον τὸς ἀνίσος κα ἕν ανάγκη πάσας εἶναι τὸς τοι- 

αὐᾶς πολιτείας παρεκάσἁ. Ἐἴειται μὴν ἆω κο «πεύτερον, ὅπ Αἰμ- 

Φισεητῆσι τρόπο τὰ διχΦίως πώντες, ἁπλώς ο] οὐ. πώντες. Φκαίῶς'- οἱ 
/ ι 6 ω / ω »ι ν΄ κος σα πο” σος ν- 

πλδσιοί μῤ, οτ πλειον µετεσπ Της χωρος αυτοίς, Ἰ' δὲ χώροι χουον'. ΕΤ 

.ΔΑ5 9 Εν ο ον 
” 
. 

Π/{άο, φυαπία ε/ ἐπ πο, [αβεγαέ ἑαπέμηι υἱγμέές, 
Φιιζ 1η {η αἰ/εγο ε βετ[βίοσα ε{], ειπάεη 110-- 
4η /πάσπ{1μ {ές εἱ υἰγέμές αφιιαδέ]επι ε[]ε. -. (επι 
αμέεσα {μα ϱ[]ε ποπ Ρο, Πιαμ{/ο/ ση εῇ ἐπ γε 
εἰυί]ίδις ποῃ βῥγοβίεΓ ο7ΊΠΕΤΙ {πσφμαδιαίεπι, ἂρ 

παρ{/γανέδως εἶνες εὐπέεπάεγε.. Νάπα { αἰί ἑαγάί 
ωμά, αἰίί εεἶεγεε, Πόπ ἱά6ύγεο ῥαν /ἠν 1 δὲ ῥίως, 11 
παίπμς ἀεεἰρίαμέ εὐυ]ιῶ ῥοπογµσε: [εὰ {π ϱ)ηωπίεῖς 
εργ απ ἰπέδ ἐ]]ργωη εοπ{επέίο ῥγοίι αμ[εγί. -ἱ 
εκ φίδι εὔη/ 4: εἰυέέαε, ἐπ 145 εοπἐγουεγ/ίαα οδογί- 
ὐ πεεε(ίε εῇ. ΕΙ ἐσίέμτν, εΥ ποίζεο, εἰ ἠδεγί, εἰ 
ἀἰυμίος εξ ῥΟπΟΥΕ εὐπεπάαπ{. (σεις επἰίπῃ ᾖίδεγος 
ε[ἷε, εἰ εχ εὔη{α ἐπ ὦγαγίμσι ῥεεκπίαη ΠΕΥγε οβογίοξ. 
Λ΄οά επ { ῥσµβεγες {επμεί(ε ον οηπ6, αί [2γ- 
συ, εὔπ/ εί εἰἴυμαν. «φις { δὲ Ρις εν ποπ ϱ 
ἀιῤίηση, φιώπ οἱ [ία αἴφιε δε]ίεα υἰγέωίε {44 
οβµς, ῥγοβίεγεα φιοά ᾖεγ πο ῥοίε(ῇν μά ία { ἆε- 

πάς ῥαδήτοίμν ᾿γεἰπεαίιγφμε εἰνέίαν. }εγμπίαπεη 
πε ῥγιογίθμς εἰυίίας ε[[ε, πε δὲς ῥ]εῦτε Γγεφιεη- 
{αγέ πο ῥοίεῇ. Ὁέ {η ἐσίωγ. εἰσαίας, μέ ῥεε οηΙ- 
ία, αι αἰίφια οι ἱπ]αγία 4ε ῥοποπά[ογε εὐπίε- 
411. σὲ αμίρηη ἔεπε υἱυαΗγ, ἀἰεβίίπα υἱγ{φν 
Φιιοηιαἁπποάεωη. ῥγίς ϱ/} ἀἰέίω7η, ορείπαο γε ἄε απι- 
Λίώγε ῥγααἰο εεγίαγε ῥο(/Η. «θιοά ἐπίέωγ πες εκ 
οπυπίδιες «εφ ιαδί]εῃ εαβεγε ῥαγέεῖα 4εδεμί ἐν φΗί {1- 
{η {η 14 αἰέφια Τε {1 ῥαγέον πες {πεεφκαδέίεπε, 
ζιή π πο [Πέ ἐπράγες, πεεξ[]ε ϱ[), ες γερό έτος, 
{η φεέδις {πεί} ῥος πια(έν α γεξΐα υἰα ἀθβεζΙεχε. «δε 
οἱ απίεα ἀἰκίπις, εἶνες οΊ1Πες Πήγε φιιοΔαηηπιοάο 4ἲε 
εὐ/ηηΙδάέςν Φκο εκ εἰυμέαίε ῥετοἰῥίώπέήν εὐπέεπάεΥ 
ὤὐ/οἰωέο [γε εἰ [ππρήίζή, πο 71ος. «Ἡίυίέες. φμάεπα 
{ ἀἶρποι ῥοπογε αγδἠήγαμµςν φιοπίαπι ἐίέ5 οί ῥίω 
ο. οι {ει εΟΙΠΗΠΕ Φ4άαὖ : η 
βῥαζ1ὲς εοπυεές [αρίως βῥίων ἠίογωπι [άεί εοπηέ- 

ο ρα 

αιογεα ἵα 

ιν ον» 

κ ο πρι οπαο 
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α (θὸς τὰ συµξόλαια πισυ μᾶλλον, ὡς ὧπὶ τὸ πλέον οἱ δὲ ἐλεύλεροι }ὶ 

εὐλρᾶς, ὡς ἐγγὺς Ῥλλήλων. ΄ Πολίται 9 μᾶλλον οἱ γναιότεροι τί 

αλμὼν ἡ σ εὐλύεα παρ ἑχάσοις οἴκοι ἥμιος ἔτι διότι βελτίης εἰχὸς 
τὶς ὁπ βελπόνων. Ἐγένεια 9λ ὅοι δρετὴ γένας. Ὁμοίως δὲ Φφγσομὸν 

δικαίως καὶ πὺ Ἀρετίὼ ἀμφισῶητὲν' κοινωνικἰὸ }ὸ ὀρετίὼ εἶναί Φα μὸν 

ᾷ διχαιοσιύίζω, ᾗ πάσα, ἀναγχαῖον ἀχολεβεῖν τὰς ἀλλας. ᾽Αλλὰ μἱὼ 
5 καὶ οἱ πλείας «σθὸς τὴς ἐλάτ]ες' καὶ 3ὸ πλείεο κ) πλεσιώτεροι, ᾷ (ελ- 

ήες εἰλν, ὡς λαμανομῥων Ὑ. πλειόνων «οεὸο τὰς ἐλατ]μς. Αρ ὧν εἰ 
πάντες εἷεν ὂν μιῷ πόλει (λέφω οἱ οἷον οἵ τ’ αγαδοὶ, κ οἱ πλέσοι, χο] 
εὐγευἒς, ἔπ δὲ πλῆθος ἀλλό πι πολιτιχὸν) πότερον αἀμφισοήτησις ἔσαι, 
πίνας ἄρχειν δὲ, ἢ σὐν ἔσαι; Καθ ἑχάσίω μῥ ὦω πολιτείαν τ εἴρη- 
μδύων ἀναμφισοήτητος ἡ κβίας, ἥνας ἄρχεω δε τοῖς 9 κυρίοις α[-- 

ο Φέρουσν ὸλλήλων οἷον ἡ μὴν τῷ αἱ πλησίων ἡ δὲ τὰ αἱ τἶ σσου- 
δαίων . αἰνσοων είνα ») τό ἄλλων ἑχάση τὸν αὖτον τρόπο. Αλλ όμως 

σκοπΏμΏυ, ὅταν «Όθὶ τὸν αὐτὸν τοῦ πάρχη χρένο, πῶς ΦιοβάΕΟΝ ; 
Εἰ δ τὸν δριθμὸν εεν ὀλίοι πώμπων οἱ τἱὼ ρετίιὺ. έχοντες, τίνα δεῖ 
Φιελᾶν τὸν τρόπο ἢ τὸ ὀλίγοι «φεὺς τὸ ἔργω δεῖ σιοπᾶν, εἰ διωατοὶ 

«θοικεν Ἡ πόλιν: ἢ ποσοῦτοι τὸ πλῆθος, ὦςσ᾽ εἶναι πὀλι οξ αὐθ:; Ἔει 
δὲ Ἀπορία τς πεὺς ἁπανα, τὸς αἱαμφισοητοιῥᾶ, «δι τό πολιπικῶν 
τπμδμ. Δόξαιο }ὸ θὔδὶν λέγεω δίκαιο, οἱ 39 τὸν πλῶτον αἰξιοιῦτες 

ων. «Ὁ µα/Πίοπει α{[εγιωπέ εἰέαηι δεί εἰ ποδί]ε, 
Φμαῇ α εαπάεπι ῥγοβε ἀῑσπίέαίειι αεεεάαη{. Ῥοήϊμς 

νε ἵπ οπιπέ Κεριθίίσα, αρ φια ΠΙΕΜΗΙΟΠΕΙΙ ζεί 
απηδέσηα {ή 0 ἐν φίλης ηβεγαμά{ Ίπη- 
πρ {ποπδας. φμἰάρη εἶνει ῥαδεπάὲ σεπεγε {)]ιῤγίσγες, φάση οὐ-- 

/ωγο ρε πα. «Λοδέσε φή[ζμο ἀοπαέ εκῥἰδεῖ ῥο- 
ΠόγΕΠΗ φμία υεγίβμῃε ϱ[, εκ πεογίδς ῥγοάίγε 
πιελίογεν. Νοδήίας αμίεηι υὐγέμς σεπεγῖς εῇβ. Άη 
αἰδίεν φορ ἀἱρεημις εἰ υἱγ/µίεηη ἄε ῥγίπείβαέη γε 
εοπέεπάεγε. Ἀάπι υἱγέίεη, μα [ροίρέας ῥιηπαπα 
«οπΗπείΗΥ, ἀλεῖγπιις ε[[ε Γ/)Η1ἱα)η, φαή αἰέκς πεεε[[α- 
710 εοἑαπ{µΥ οπές. δε οίαηι ῥίμγες εἶνεο, 
εἰση ῥαμείογ]ύης εοπογωπέµΥ, υἰάεπέωγ ε[]; ῥγαβο- 
πεπά! : 2{ΕΠΙΗ ῥοίεπείογές-εί ἀἰ[ίογος πεἰίογε[ με [11, 
φμαάοφμίάεηι ῥίωγες ση ῥαμεἰογίδης εοπαραγαπίωγ. 
4 ἐσήμν, [1η μπα εἰυίέαίε ε[[οί οΊηες (άἱζο δοπὸς 
οἱ ἀξυίέες ϱὲ ποδί]ρε, οἱ αἰέῶνι ῥγερίεγρα εἰυίσα 7πη]- 
Μ{μάίπεζη) ση. {πφμαγη, [ πα. ε[]εμί, απιδὶσίηγ, 
{μου ορογίεαί ΗΡΕΤΑΥΕ, ἄπ φεγο ἀμδίη ποπ επ! ὁ 

Ἠκε αὐ εἶία οτι ἐπερεγαπείση 
αἡ[ογίπαίπε, Ἡέ Ῥέεε, φμοά Αν Ι7ηρετίο εοη/είν 
{ἶία, φρά υΙγογΗΠΙ ΦΟΠΟΥΗΗ, εξ εοάε1 71040 άΦΗ- 
ὄμε γεφιαγαπι. 7 εγωπίαπιοπ {7 110 οἱ εοάεηι {εηη-- 
βογε ἐπ Άσε ογάἴμεηι σεπέΓα, ΦσΓΗΠΙν ΦΜΟΠΑΤΗ 
ῥαξΐο [8 εκρσαπάα αἰγίπεπάαφιε εομ/γουεγ/ία, εἰ 
εμέ ὑπρεγίμη ἀεγεγεπάιωπ. «θμοά { οΠΙΠΙΠΟ βαιοί 
Ἠ1πεγο [μπί {4 Φφμίδης ν υἱγέμν φἱ εγΙέ πάς 
εκβἠεαπά εὐπέγουργ/βώ ἕ ᾱἩ ῥαπείίάς εἰ ΠΙΜΠΕΥΕ 
εὲ οπεγε {παβεγαμαξ εοπ/εγεμάα ἕ ῥο[μπί πε ῥαμεί αᾱ- 
πήγα γε εἰυΙδαίεη, αἨ. ἴ0ἱ ΠΙΩπΕΤο ῥγα[εἰεπάϊ, 
ἐκ ἐς ο πεἰσέηγ οἰυίίας ὁ «ἄέφιρ είαι ἀπῤηα({οηίς 
α[[εγέαγ αἰέφιίά {π ες ο1 15, Φί εξ εἰυ[ίαέ{ς βΟήΟ- 
τόμ εεγίαπ!. Λα φιί ανν Πεπιφμρ ϱεπεγε 
εις [ ἀἰσπόν αγὀἠγαπίµγ {ρεγίον Πίο [γε [ατα 
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ἄρχει' ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κ γένης. Δῆλον 19, ώς εἶπο πάλιν ἐν πλησιώ- κ 
τερθς απάντων Ὅὰι, ὅἆᾗλον ὅτι κ τὸ ἀὐτὸ δίχόιον. τῶτον ἀἴρχει τὸν ἔνα 
ἁπαντων δεήσφ ὁμοίως δὲ κ) τὸν εὐγενείᾳ. Ἀ]αΦέρούζε, Ἱ. ἀμφισθητοιώτων 
ὃ ἐλάλλερίαν ζωυτὸ δὲ τῶτο ἴσως συµβήσεται κὶ αἲθὶ τὸ Ἀριυκρωήας 
ο) τῆς Ὀρετῆς. Εὶ φλύ πς ἐς ἁμείνων ἀνὴρ εἴη ἄλλων τ. ὂν τὸ πὸ- 
λίεύμαπ σπουδαίων ὄντων, τῶτον. δξί εἶναι κύρμον κ. ζωωτὸ ὄχφιον. Οὐκ- 

οιῶ εἰ κ) τὸ πλῆθος εἶναι γε δεῖ κύρλον, διότι κεεϊτ]ες εἰὺ Ἱ ὀλίφων' κάν 
εἷς, ἢ πλείας μΏῥ τὸ ἑνὸς, ἐλατ]ως δὲ τῶν πολλών, κεείτ]ες ὧσι Ὢ ἄλλων, 

πότης ἂν δξοι χωρες εἴναι μᾶλλον, ἢ τὸ πλῆφος. Πάντα ὃὶ πιῦτ ἔομοε 

Φανερὸν ποιέν, ὅτι τόπων τό ὅρων Θὐδεὶς ὀρθος οι καθ’ ὃν οξιῆσιν 

αὐτοὶ μῥ ἄεχεω, τοὺς ο ἄλλης ὑπὸ σφῶν ἄρχεθαι. Καὶ }ὸ δὶ καὶ 
«εὺς τοὺς χατ᾽ δρετὺ οξιοιδῦα: κυρίες ἔ τῇ πολιτόύματος, ὁμοίως 3 

9”. Ἐν τήτοις ᾿Αβισυτέλης οὐ µόνον οὐ διέθαλε τιὺ ὀὐγένειαν, δλλα 
κο] ἐπήνεε. ᾿Γῶν κυλῶν ἕἶναι ΦΡησι πὺ εὐένειαν, αὐπὶὼ δὲ καίαξ σὔι 
αἲὶ αοπμῶᾷ, καὶ ὅλωο σὐχ. ὂν τὰ αὐτῷ τὶιὼ Ὀκρετίώ. Μόνον ἂηλοῖ, ὅτι 

σὐχ Ἀποδέχεται τὸ ἄτοπον ὀκενο, χατ’ οξοχίω, κοίπε ὀν ἀἄλλοις ἴσούς 
2/ 3 ων 2 .ω ΄ 9 ο. Γ «κ αι ον : 

ὀνᾶς, ὠνίσως δεν τ' δοχῶν ἀεπιδιδόῷ-α. Τοῦν. ἰστέχνοιν αὐληταν μὴ χῶν µετιδιδόθ-αι ἐσοτὲ 
αι ον) 

ςὖμ 4. τὴν ἀρετήν] Ἐοτίς, τη αρετῦ. Ἠνττ. 3 δν 

Ο. 4. Μόνον διλα] Φερατανϊ Ὠσεο Ῥεγ σιγμὸν ἃ ργαοεάεηίδας, οαπῃ φμῖδας ρταίος τοπι ἵπ Μ8. σοπ]απέϊα εταπί. 
1ὰ ροβα]αί {οπ[α». ους. Ιπιετραπροπάυπι Πποοία, {εα οοπιπισίαε. ΕΔ επίπι αροἀοβς Απίοοεάςη- 
ὕππι. Υττ. 

- . , ν΄ Ἶ ν ν) ” 

εαμ[ῶνν ἀ[οπίργε υἱάρπίγ: φιία { φως μπας γων- φοωπέ ἐπιῤεταχον εἰ αἶίος οπές ᾱ [ο περί. «Οαγήε 

Ν ον 2/ Ἂ / Ν / ͵ ἳ 

κο] τὰς κ πλβτον, έχοιεν ἂν λέγεν τὰ πλήθη λόγον πιὰ δίχοµο. ο 

5 οηπέήη αἰ{{/ᾖεηης ϱ/ῇ, ἱπηήα ερίεγς οπίδης ῥγς- 
ϱ[/2 ἀεβογε ερεηι ]γε αβεγέε ϱ/)επάέεγ. Ἐοάρηα 7240 
{φως ποδΙ1έαίε εκεε]]εγεί, πς ὕηβεγαγεί οηπ{όιες 
15 Φμέ ἠδεγέαίε [γεί εξ Γππρεγίο εὐπίεπάµηέ. δεά εί 
εἰυλακέδιω, φιίδης ορ ῥγσ/[ωμί, [Απ [ογ/αἨ 
ογ {οί ο υἱγέμίε εὐἑεπίίο. Λα { φμὲς επς υἱγ 
ύαρἰίσγ ε[[οί αἰῖε, φαί ῥΥοδὲ ἐπ αάπαπ/ήγαίοπε Κε- 
Λαδά υετ/[απµγ, εοίεπι Γη εείε.ς ει {ΥΦε[ε 
ὀβρογέεγεί. (μπι ἐσίωγ ΗΕ {ή 0, φία ῥακείς ο/ῇ 
ῥ2ἱεΠΗίοΥ, ὕπρεγαγε ἀεὐεαί: { µπς αμ πο ῥήήε0, 
{4 Ημ Ηπε ῥαμείογεον Τεἰφιὴς ε[]επί ῥοίεΛΗΙΟΓεΣ, 
41 ῥοίές, φάτι πι ζΗΕμάο, [ης ΓΕΥΗ ῥγσε[ρηή. 
ὅαπε ῥαε οπηπία β]άπήΙ Γάεογε υπ, Πα ϱκ 
δὲ γεδῖε ῥΥ[εγέβέωπι ε[[ρ πετ, ῥγοβρίεγ Φέι {πί 

επί ἵπ εοεν φΗἱ Ποπιίπε Ὁἱγέαέίς αὐιίπ]γαλοπέ 
Αεἰριδίίος ῥγεθε[]ο νο, ἱνενιφε ἐπ εοὃν Φι αἰυὶ- 
αὲές αὐπάα πέος αγγοσαπέ [0ἱ ῥγιποίβαέώη, ο/επάεγε 
ῥο/[έπέ υεγαη }/λάήαφε ΓαΠΟΕΊΗ ἐν φΗέ ἐπ οἰυἰ{αιᾖ- 
ὀς ΠΙΠΕΥΟ βίήγες [11. ο λδμε΄ 

ΙΧ. Αι επίπι 9 νειδίς Αγηζοις]ες ἔπέαπι αὖ- 
εί, νε ἀειγαχετίτ πο! τα], µε οαπι εεῖαπι οἑπατίξ. 
Βουαπι ε[ῃε αἴε ποδί]έαξεπι, αμα { ποῦ {επαρες 
Ρτα[ετι, πες ρίαπε εοάεπι 1]]ο Ίοεο. νιγειίεπῃ, 
απταπα Ιπάίσαι, ἱπιργοῦατε {ε αὐ{ατάϊέαίεπι εο- 
ταπης αἱ ρμτοπῖ, (δομπάμπι ργαςε]ἱοπείαπα, οξ[ ἵπ 
οετοεγῖς {Πέ αημα]ες, πεοεΠε ε[ε ἱπαφμα[εες π1ᾶ- 
ρἰ(ταιις ἀἱρατεϊτί, . Ῥατΐδυς. ἵπ αττο ΕθίσίΠῆὶ 
Ἰαμάειπ περαῖ ριατοραιίναπα Πεαἱαγωπας εε αιἱ ας 
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Α΄ (φθθκριτέω τὸν εὐγενέσερον ὂψ τοῖς αὐλοῖς, οὐ }ὸ [βέλπον αὐλήσίεν ἂν, 

λλλὼ τὸν ὀὐτεχνότερῳ. Τί 3ὸ ἡ ὄύγλῥεια ποιᾶ τπθὺς τὸ ἐμπειρίαν τ 

αὐλῶν; ᾿Άλλαὰ μᾶἆλλο Ἀποφαψε, τῇ πόλει χεησάμες τ)) τὸς ὀὐλρᾶς, 

τὰς ἐλάλλέρους, ἔπ δὲ χρησιμωτέρορ τὸ διχφιοσιιύΐέω, καὶ τὶιὺ αἰνορείαν. 
Τέλος δὲ, ή ὀκᾶνος εχ ἅλις ἐμφαίνει μὴ συφελιζομλῥίω πὰὺ ὀὐγένειαν, 

ὕπω αὐτὸ ὁν πμῆῇ ἔχεῶται α«ρὰ πῶσι λέγει, ὡς πιθανὸν δοχεῖν τὴς ἐκ 
8 ελήονων πεφυκόᾶι βελτίης πυγηάνευ; Τῶς ὦω τῆς ὧπὸ τὰ παντὸς 

ῃ / / » / / ς  ν κο ων ἀνθρωπία γένης θὐλμείας τπμωμλῥης ἡμεῖς κοπιφρονΏμόμ, Ἀ]εσπῶμομ, 
λ / ͵ ον ς ν «/ ῃ / Ἀἱοσύρομὸν: Ἵνα δὲ μὴ πολἰὼ κωῇς ἡμῶ, ἅτω συχνάκις ὠνακλὴήλέντος 

ἐκενα τῇ σἳ ᾿Αρισυτέλες, ἢ τὰ ἐκενων δόγµοτα Ἀποολητέα, ἢ τοῖς 
νὰ, . / Α. ε.α ” ΧΜΛ ο Ἆ λ 
αγαθοίς «βσαρι3µητεον Τ ὄυγένειαν, ωασερ κο τον πλδλτον, καὶ «ςὂς 

Ὦ «ὐδαιμοίαν συµφέρεν σὐκ ἂν διύαιο ἔξαρνος Ε)). 
μή / » ω ω α. ο οκ ον / αν κα οὰ 

ο 1. Ταλι ὀΜένο ΘΦλυαρεις. ἜΤι 9 -ἆλλο νομίζομΏρ εἶναι τὼ ὐ- 

Ά. 1, ἓν τοῖς αὐλοῖς] Ἰπίετρτες γετῖί Ρετ: ἠβω]ατιωπ. Ίπ πιατρῖπε γετο {οηδίε: Εἰῤίατωπι πο βμ]αγωπε, ρτὶ- 
Ὅοτο οτεπη νετβοπεπι {οτίαβςο οοττεξχυταθ. Ίμεσε {πι ἆε γοςο αὐλὸς ΕλβαίΠ. αἲ Πϊαά, σ’. Ρ. ττο7. οί Ε. 

Ἀ.. 4. ἀλλὰ τὸν εὐτεχνότερο.] Ἰὰ {επίαθ τεηαἰτίί Ῥτο: αἀλλὼ τοῖς εὐτεχνοτέρος, Ωιιοά ε[ὶ Ἱπ Μ5. ΕΙ Πο ᾳποφπςε 
τοξο εἀΙά1{ ΟΙ. Ἐαὐσίοϊας. /οι,Ε. 

Α.. 4. ἐλευδέρς] Ἐκεϊάϊί Ἠὶο ἵπ Όταςσο γοχ πλεσίως, 455 ο ἵπ γετῄοηπε, /ΟΙΕ. 
Ά. 5. Τέλος δὲ, τ] Μ5. τέλος δέ τι ἐκεῖνο, 4π8Π Ἱεξβοπεπι εῖαπι Τηίατρτες εχρτε[Βί. Ἐρο νΥετο τε(οτρΒ, τί ν]- 

4ε5, Ώου {επία : «επίφμε φεγο, ποπό 1άεπι [αεὶς ο επι ὃ ὃτο. Τέλος Ῥοπίτας Ῥτο εἰ τέλος, Ἱ. 6. ἑάπάΐδηι, 
᾿"αποὰ Χεπορλμοπίί εἰ α1ῖς (οπἱρίοτῖρας {τεφπεπίετ αἀλίρετί οοπ{ϊαξ. Βἰπαϊ]]τος ποῖῖες {πρτα Φϕ. υΙ]. Τε- 

λευταῖος δὲ ἅλις δηλοῖ. ος, Ίεο ὧλις, Πες τελευτανος, (Το Ἠου {επία, νττ. 
Λ. 6, ὡς πιδανὸν δοκεῖν] Μα]ῖπι νεχῖετο: φιῶῤῥε οἶπι πετ]η]ε [Η. Ῥοβ δυκεῖν ἵπ Μ9. εκβαδαί ϕ, φιιοᾶ ΟΙ. οταπη- 

τίς Ἰεσεπάνπα {α{ρίοβίασ Ρε φησί. ΝΟΙΕ. 
Β.2. καταφρονΏμεν] Μ5. καταφὺμεν. 1ΜοιΕ. 

Ῥ. 4. κωπε] Μ58. πιεπἀοίο κιεῖς, οἱ ΠΊΟΧ ὄντα Ρτο ὕτω. οι. 
Ῥ. 4. τὰ ἐκείνων]. Τπίετρτε ἵπ [1ο Οοάἷος Ἱεσῖι ἐκείνυ, απιαί αά Ατίβοίεῖοπι {οἶμπι Ίος τεξειτοίατ, ἂε απο {οἶ- 

Ἰοοί Ἠϊο Προοϊα (πα {εΓΠιο {πεγαῖ. θεὰ πες αἰίετα Π]]α Ιεόο ρεηῖτας το]ἱοϊεπάα γἱάσίατ, μπα ποὈΙ1αίεπι 
αἳ οπιμέδης ἵπ Ῥτείϊο Παρετὶ, ρταευπίο Απιοίεϊς, ἀῑπετίί ποῄῖετ, απὶ ούἱπές {οτίε Ῥοι ἐκείνως Ἠἱο Ιπά]- 

ο κσβηῖατ. οι. 
Ὁ. 1. Φλυαρεῖς] Ππίετρτεν η πιατσῖπο απποϊαν]ε, {εααὶ νετοα Ατβοάσπιϊ ἵπ πο {αίετα, ου] 19 ΠΟΠΊΘΠ ἵη {6- 

απεπΏδρις {αρίπάς αἆ πιατρῖπεπα πηειβοταί. Άωπι 1 {εοετί, Ρτφεμπίε Οοάϊοε ΜΒ. ποη ἀῑκετίηι. 
Οεἴεταπῃ ποΏ Ἰπνεπίο, γεύετον οπίᾳαπι Π]ογαπα, αά Απίβοάεπιϊ ποπαῖπε γεπῖαπέ, {οπἱρίαπα ε]α{πιοᾶί 
ν]πάϊοαβε, αποά πορί{αίεπα Ἱπιρωσπεί. Ίνες ΒΙατοΏας α]απι Ατγιζοώσμμισι πιεπηοταῖ, Ρργοίες ευΠ}, 

ποῦ]ίου, πάλι]ο επίπη πηε]ῖμ5 «απετεῖ, αἲ Ἠΐς, αἱ 
εα ἵη ατίε {αρες εχεε]]ωπί, Ομῖά επίπι «ο Ίοςο 
ποδ]Ηζας {αεῖτ αἆ ρετίαπα Π{εαἰαγαπα ὃ Ομίη Ρο- 
εἶας οβεμάϊς, ορις εΠε οἶνίεαί ποδί]θης, Ηδετῖς, 
ορυ]εητῖς, εἴ πια]έο πιαρίς ης εί νἱτέωτε δε]-- 
ϊσα. Ὠεπίαιε αιἷά 1]]ιά παπι {ας οβεπάϊε 
αλί]ο Ἠϊς ]αῦείαέταίαπα ποὈ]Πέαίετη, ου ποδί]]έα- 
{επῃ αριά οπιπες η Ἠοποτο Ἠοῦετί αὐΐ, αια[ῖ νε- 
αἰππιῖ]ε Πέ, εκ ππε]οτίδας οτίος ππε]ίοτες} Ωμίά 

ΥοΙ,. Υ. 

ἰσίέασ, αμα «οπ{ίεπία ρεπετῖ Πυπιαπί ἵπ Ρρτε(ίο 
Ἱαδίτα εί! ποδ]]έας, α ποδίς οοηζεπιπίζατ, οουνε]- 
Ἠεωτ, ΙαοεΓαίμγὃ Ας πε Ὀίΐ]επι ποὈῖς Πιονθᾷδ, {δίπ 
{πρε αοσετῇῃ{ο 1]]ο {1ο Ατγηῑοίείε, αιέ ρἱαεῖία εἶας 
εΠε τεριάἰαπάα, ατ Ὀουίς αἀπαππεταπάαλιη ποδῖ]]-- 
ταίεπη, μέ εἰ οΡΕ8, ελίαιε «οΠάµσετε αἆ νἱζαπι 
Ὀσαίαπι, ΠΕΡΑΓε ΠΟΠ Ρροίςς, 

Χ. Ἑυτίας 1]]ιά ἀείαίεια: Απ ποη εχΙ- 
ΠΙΦΠΩΙΙ5 ΟΠΙΠΕΘ, Ἱρίαπι ποὺλαίειη ἵπ ορίδις αι 

4 Μ 
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γένειαν, εἰ μὴ παλαὀν πλΏτον, ἢ παλαιὰν δόξαν, Φὔδέτερον ἐφ ἡμῖν ὃν, Α 
δλλὼ πὰὸ μλὸ τύχης ἀδήλε, τὰ ο) ἀκρασίας αρ ἀνθρωπίνηρ, ὧσ ἐκ 
δυῖν δλλοτείων κεέµατα| τὸ σεφυσημλύον ὄνομα ἡ εὐγέεια. Κα ὁ 
πλᾶτος μῖῥ ἐχ ὁμοίας ἀπ τὴς λυνηέν δε ποιέῖ, δλλ) ὁ ὁξ λεετῆς δυ- 
νηλεὶς Εἰκονίζσται Ἅπο αἵ ολλ τῆς Ψυχᾶς θκφίων. εἰς τὰς ὀνλόνης. ἱς- 
χεομδῥων, καὶ τῶτ' ὕδιν ἡ ὄντως εὐγένεια, ὁμοίωσις δλκφιοσιιώηρ. Αά Ἐν 
εὐυέεερος ἱῶ ὁ Μίδω πλᾶτος τῆς Αθιοείδω πωνίας καὶ τοι ὁ ὁ μὸ 5 
ἐσ] ὀντάφια κοτοληπόν. Τῷ » δν πώντ᾽ ἂν ἐδιώατο εἶναι τάφος. 
᾽Αλλ᾽ σὔχ ἐν πλεσίῳ τὸ εὐλνές πυρὸς έχει πιὰ αζόπό πᾶσα, πποηρία: | 

. ο ανά 

ευ] αΠετί τρίτην συναγωγὴν μυθικὺν, ΤοΠΑ. Πὶ. ΟΡΡ. Ρ. 314. δει {ρίσατὶ ία Ροῖετας, ή όριο εὔε 
εππῃ, ουπῃ απο αἰᾳπαπᾶο Ῥ]αϊατοβο ἂε Ώου ατσιππεηίο {εσπιο Ἱπίετοεβετίέ, ο] ας ΠΙΠΊπΙαΤΗ Πὶς ρο-μη 
Οείεταπι, απ Ἠϊπο πίαπε αἆ γετθα «σερικείµενος δειλίαν Ἱεσυπίατ, εκβαπί αριά Φίοβαατα Ρ. 494.. ἵαπι- 
α παπι εχ Πρτο Ῥ]ηίατοβϊ οοπίτα ΙΝοῬιΗέαίοπα ρείϊία. Ῥεϊ]οεί ποπ πογεταί Ιπίετρτεν, νετΌα Ίαο ποπ - 
ἱράως Ῥ]ηίατοβϊ, {οὰ ἀῑπεπίιεπιῖ αἀνετίατι εῇε.., Ἠϊπο ἀπρ]ϊοεπι οοπιππεπία» εβ Ῥ]ηϊατοβί Ίρταπι, 
Αἱίογαπη ῥτο ποὐηαίε, αἰίεταπα ουπίγα επι [οπρίαπα. Ιπ Μ5, Ρο φλναρείς {ορια εταῖ αθετίομ», η 
αἶνας 1Ο οεσυγτῖ{ ααδῖ Ίοσα γείεγαπα, α Ῥ]ίατε]ο αἰ]αία, τεξετεπάα εταπί. Ἠίπο Εοτίε οοἱμσας, α]ῖα αᾱ- 
πο Αποώσμι γοτρα ΤΡῖ εχρτεῇα Εαϊβε, ουν. Απβοάεπιυς, α Ὑγο][ο πλεπιοταίας εκ Ῥηί. Ορρ. 3 
Μογ. Ρ. 214. πΙΒΙ]ῖ «β, απᾶρρε ἵπ {ρωτῖο Πρε]]ο Ῥατα]είοταπι Ρτοδΐξα. Αί ΕαπηϊΠατὶς Ῥ]αίατομί Απί- 
Ποάετητς {τεφπες ε ἵπ ΟΡρ. Μογ. ρ. 723, Ε.. 06ο, Δ. τοδ7, 6. 1οοό, Ε. του7, Α. ττοο, Ὦ. ττο7, 
Ὦ. Ἠπ]ιυς {οτίε ρετίοπα {ας εβ εοπηρϊ]αίος ποβετ, πα Ῥ]αζατομὶ Ίοεαπι Οοπίτα ἸΝορί]ταίεπι, 4πεπῃ 
πνεπεταί αραά ΦίοῦαατΏ Ῥ. 494 ἵπ Ἠαπο Πθε]]απα Ιπ{ετοῖτεί, Ἐππιάεπα Ίοσαπι αἆ εἰκοήζεται τερετ 
Απίοπίας Ρεπῖ. Ρ. 726. αίτια ἴβα γετΌα Ρ. 725: ἴοΐαπι αἆ δελίαν Ατίεπῖας Ὑ]ο]εῖο. 

. εἰ μῦ] ἵηπ 0οἆ]ος βίοῦεεῖ, οππι ἆπορας Μ95. αὖ 1ρίο Οτοῖῖο οο]]αίο, ααϊ εκβαί ἵπ Ἱποοπιραταδ]]1 ψ. 
Ποια. Ῥαῦ]ϊσα ιοἱάεμβ, εκ αἰέετο εοταπῃ ν]άεῦαπα ποϊαζατα εἶ µήτι κ) παλαιό. ὪΟΙΕ. ' 

: ἀκρασίας] Μα]ϊπι α. ἀκρίσιας, πῖ Ἠαδεί Ατίεπίιας. /σττ. 

2. ὧν ἔκ δυεῖν] Ῥεπῖεπεῖα Ἠσεο ἵπ νετβοπε Ἰμαῖπα, ορετᾶταπα ν]Πο, ἵτα ἀερταναία οταί: Ἰαφπε ποδη]έαδίε ατ- 
τοβαης δοο ΠΟΠΙΕΣ, φορά 1 [πάπηις απηπο, ]ζοέ, α ἀμαδιω τέως, Φμ ῥγοβτΙέ ΠΟ ΡΓΗΠΗ 0η πό βετίπᾶε 
πες δτο. Ἰπίετρτείϊ5 πιεπίεπι, ορε Οταοί οοπίεχίας, αά{εςιίαπα πε Ρίο. οΣΕ. ΒΡίοῦ, ὡσ. Απίοα. 
ὧσε. Ἠυττ. 

ΑΛ. ϱ. εἰκοήζετω] Μ5. εἰκόνιζε. 9οἆ σεπιῖπα Ἰεέξο εχβαϊ αραᾶ Θίοῦααπι. ουσ. Απίοι. Ρ. 720. εἴ Ίτεπι 
726. γεννηθεὺς, ἔκεῖνος εὐγενῆς εἰκοίζεται. /υττ. 

Α. 5. ἀπὸ] ΟπιϊΗῖξατ Ώου ἵπ α[ίστο εοταα Οοάϊουπι, 4105 α Ετοβῖο οσπα εά[το εχοπηρ]ατὶ Βὲοῦαεί σο]]αίορ ἀῑκί. 
Έτ τεξῖε απϊάεπι. οι Ε. 

» ντάφια]. Ἐεξτῆπιε νοσσπι απο οοπνετεῖς πίερτε». ὙΨἱᾶε Ρ]αήδις ἆς εα ἀϊΠετοπίες Το]απα αἆ ΤοἨ- 
ρίπαπῃ, σερὶ ὕψες βεᾶτ. ἵκ. π. 65. Ῥετίτοιπ. αὰ Ἐλιαπ. ατ. ΗΙΠ. 1. τό, Ἐλίπεταπα ἵπ ΟΡΠ. Βαοτῖς αἆ 
ΜαΒ. καν]. 12. Μοβῖατα αἆ Τοπσί Ῥαβοτα]ια ρας. 124. εἰ ἸαπαῬ. Ῥος5 ἆε ΕΠΙρβ ατ. Τί. Ρ. 96. 
οτε. 

. Τω δὲ Φρυγὶ] γετῇ[ο Τιαίῖπα ορεταταπα Υϊ]ο Ἠαδεῦαί : 11γγβ1. ΛΟΙΕ. 
.. πυβὸς χα δτο,] Άοπ γιἀσηπίατ Ίοσυη Ἠ]ο Ἡαῦοτε ροβς, 4 απεῖς Ἱπο]αία {απί: οπε({οπάα Ἰαΐευτ, πΙα 

φς 
. 

αΠίπιο {1ο ροτῖε Ἱπιαρίπεπι ααμὶ εί Ὀοηί, οσπη «2 
{οἷα τταη/[ι]τεαίας α Ῥατεπεῖρας ἵη Ἠδθειο. Ἠας 
ἀεπιαπα γεΓα ποὺϊίτας εβ, πποταπα Πππη]ταάο {6- 
εαπάπα ΠΠ απη. Νπιφαίά αιἴοπι ορι]επεία 
ΜΙάα ποδί]ίος, «πα ΑγΙάΙ Ἱπορία ἓ Ταππεα. 

β]οτία, αμαπι Ἰοηᾳῖ Εεπιροσίς Ρτορτεβας οοπῇτηιᾶ- 
νῖε, εΠε ροβίαπιῖ Αταιὶ πευίγαπα Ἡοτυπα εβ ἵπ 
Ροϊείταιε ποίῄέτα: {6 αἰξεγαπα Γοτίιπας (εππετίεαεί, 
αἰεετατα Ιπτεπηρεγί]5 Ἱοπιίπαπα εξ ουποχίμπι. Πτα- 
απε ποβ[ταςί αΓ{οσαη5 Ἠος ΠοππεΠ, αιοά, αί {π- 
ππαηις αηίππος, {αείί, α ἆιαῦδιας τες, αιι Ρίο- 
ΡΠίε ποβτῦπι ποη {ωπε, ρεπάει. Ῥετίπάε πες ἆἷ- 
πα τοάάμηε Π]ἱος αἱ Ππηΐ]ες, ααἱ 1]]οφ Ρτοςγεᾶ- 
νε; {εά ααϊ παϊας εκ νΙτιωίο {πετῖε, Ἱπιρτεβαπι 

Βίο πο ἵη {ερα]ολγαπα απἰάεπα {αππέαπι τε] φι1Ε πιο- 
τἴεης: Ῥητγοί ααἰοφιίά {αρρείεναί, [αοῖιε νΊοεπι 
{ερι]ο]τί οὐηβει. Ἠεταπῃ Πία ποη εβ ἵπ ορίθις 
ποὈΠ[ία»; (οπιπῖ5 αμίοπι Ἱπιργοβί(ας αἆ ἵπβατ 1ρηίς 
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Ἀ ἀμφότερο χωθὶς τροφῆς ἀφανίζεται σοεννόμλμα.) Ἡ δὲ Σωκράτους 

ἀδοξία μπίας καὶ Ἑεμογλύφη πατρὸς οὐχ ἱιῶ εὐγενεέρο Ὁ Σαρδανα- 
πάλη δόξης: μὴ σύγε νοµίζῃς, ὅτι Ἐέεξης εὐγενέερος ἱιῶ Κιωαιγρου, 
καῇ τοι ὁ Ὦ. ἐπσὲρ τῆς ἰδίας πατρδος ἀπεκόπη Τ χᾶρα, ὁ δὲ περ τᾶ 
ἕῆν ἔφυγεν, ἀντὶ ἓ μεγάλης βασιλέας µεγάλίω «ξωκείμῆμος δειλίαν. 
τυμα. Λέγεται μῥ τοῦτο μεαλοπεεπῶς. ᾿Ε9ὼ δὲ ἐχ ὅτως Ἀλλό- 

Β τριός εἰμι τῆς οἰπιεικείας, ὧςε πλέναι τῇ ὀρετῃ ὀμαντίαν τὼ εὐγένειαν. 
Οὐ ποιήσω, οὐ λέξω. Τὸ δὲ τῇ εὐγενείας ὄνομα κενὸν ναι, μηδυαμῶς 
συμφήσω ἐχ ἡτιο σἳ ὡς ἄχεησα τὸ χρήματα εἰς Φολατ]αν χὀταπον- 
πι ήσεῷαἱ πο κελόύη. Τολλάκις μν μήτε τρόπαια πάρε ἡμῖν, μήτε 
κτήµύπα, μήτε πάπποι, μήτε «εόπωπποι ὅτῳ δὲ αῦτα ὑπάρχεσν 
ἔξοροι, τούτοις αίρει τε καὶ χρϊῶ αι τὸν καλώς τὸ Ὁ' δεετῆς ἔργα µε- 

ο λεπῶνπα, Θὔδὲν χωλύει «πθὺς 1. εὐδαιμονίαν. ᾿Αλλὼ μἀλλόν εἰσι [βοή- 
ὀειο] καὶ ὄργανα σοφίας. ἅπε κἂν μὴ ἑποῤῥιζωσα τ δεετιὼ, αὐτίώ τε 

α]αυα εκ ρτ]οτῖσας εχεϊάεταπέ, Ἱία {οἴίε Οταπιπηϊῖας ἑλληνικώτατος αἆ Ἡ. Ἱ. [πίετρτες Τ,αῖπας αριιἀ Φίο- 
Ὁ Ῥααπι αἆ {αρρ]επάαπα {επίσπίῖαπη αποράαπα ας {1ο αἀά]ά1ι, Ἱία οοπγετίεΠς: ΄ργωπι ποδί]ίας ποη ἴπ ορῖ- 
δω βία ο, (οµπι οβε; βοῦμς βραδη]ωπι Απέ πια.) Οιπὶς {απε πια]έία τεζῖε οοπαβαταέωγ ἰρπί. ἴπ οοἱ- 
--- Βίοαςί Οτοίῖαπα πΙβΙ] ]ο υὶάΙ απποϊαίαπα. οι ρ. ΙΙ Ίαναί ΑτίεΠ, αἱ Ρτο ἔχει Παδεί ἔτι. 

σττ. 
ἀπεκόπη τὸν χεῖρα] Τείαίαπη Ίου τε]ααεταπί Ἠετοάοίας, ]βήπυς, Ὑαἰετίις Μακ. αἲΠ. οι. Απί, 
Κυναγείρυ. Ἠ/νττ, 

ὢχ, ἡτ]ον ὃ) ὡς ἄχρητα] Ξεπίεπεῖα ταῖῖο ροβυ]αῖ, οὐ μᾶλλον γ ἂν ὡς ὤχρησα: Λο πιαφῖς οοποράαηι πάτε 
ε[[; ποδιέαδῖς ποππεῃ, φ μαι, { φμῖς ῥεεμπίας οεί. Οε]εῦτε Ἆος αβῖ ἆα ρεοιπ]ῖς ἀῑξίαπι, αἱ ἀοοεί Τ. Ἠεπι- 
Πειπαβας αἆ ΠΓαοϊαπῖ Ἐϊπιοπετη. Ρ. 173. ἨΥττ. 

ὠσοῤῥιζωσι] Ἱτα (οτ{ρᾷ Ῥτο ώσονρίζωσι, 4αοά εβ ἵπ Μ8, «σοῤῥιζοῦν ετῖτ: οοηβγπιατε, ἱηβσεγε αἰέέως γαάῖροε, 
απεπιαάπιοάτη ὑπεκριζοῦν εχ/γρατε, ουε]]ετο. Ῥτίας Ἰ]]ιά {εηία» Πὶο ροβα]αί. Εοτία[ε {αππεπ Ἱεσεπάιπι 
εΏὶ υσογηρίζωσι, φποὰ Ἱερῖβε νιάετατ Ιπίετρτες, νετίεπθ Ρες: Πι]ῶτε. Αοοθάϊ, εαἆεπι νοσε ποβταπ Ιπ 
που ατρππηεπίο {αρτᾶ παπα εῇε Ρ. 104. ους. Ὑν]σαίαπι ποῃ {4ἱἱ5 εβ (Οτασιτη, ΠΟΠ ἴ8ΠΠΕΠ Ιάθο 
εοπιρϊ]αίοτί Ἠπῖο αὈ]ιά]σαπάνπα. χττ. 

Λ.Α. 

Β. 4. 

6... 

ἔετε εἴε: παπη πέγαπιαιε Ἡογυπα, Πί{ αἰαέατ, ενα- 
πείεῖτ εἰ εχ(Πησαΐτυτ.) Οιίᾳ Ροσγαῖῖς Ισποδ]]]ίας, 
παίτε οὐβειτίοε, Θίαίιατίο ραΐτε, 4η ΠοἨ ρίι5 
γεια ποδἰ]τατὶ ρτα {ε ταΠέ, αµαπῃ Ί]]α βατόαπα- 
ρα]ί ο]οτίαὸ Νο νετο εεπίεας ποὈί]ίογεπι Χεγχεια 
{Πε ΟγηαρΙτο. Ἠνίς επ]πα ΡΓο ραίτία ἀἰπιίςαηεί 
πηρηυς απιρυαία εβ: ]ε νίτα ρταΠάϊαπι ἔασα 
αυα {νε εἰ τεσηὶ αππρ]ήΏπαί ρ]οτίαπι πμέαγ]ε 
ουπα ευγρίειάἶπε {απαπαας εἰππ]άϊεαεῖς. 

ΧΙ. ἨΠϊοιπειτ τα αιἶάεπι πιασηίῃοε. Ἶες 
΄Ψετο ἔαπη ἱπίαμις {απ αΕἰππαίοτ τετωπα, αξ ποὺὶ- 

Πεαίεπα ἅπαπα οοπηπαϊζέαπα ουπα υἱτίπίε αιξ ορίδι. 
Ἀίοπ΄ Εαοῖαπα, Πο ἀϊσαιτ. Ἐί ἵαπιεπ ποβι]ϊταεῖς 
ναπυπα εΠε ΠΟΠΠεΠ Εῑδῖ Πετο]ε ποῦ αΠεπιῖίατ,. οι 
πιίπας αιἰάεπι, αμαπι εί αἱ ορες ἵπαπε εί ἵπ 
πατε ργαοἱρίίαπάας {ααίετῖτ. Ίοπ {απε ἵπ ΠποΡῖδ 
(ΠΓορβαΡα πΙβ]οΓΙΠπ., ΠΟΠ ορες Ρ]ετισπαιε, ΠΟΠ αγ, 
ποπ ρτοανί. Ἐκ ἴππιεῃ 5 εκοε]επεῖοις αεΠι 
ραμάετε, 15 ἔτι] τεξῖτε πιεάϊ(αηίεπα ορεία γἱτευεῖς, 
ηΙμΙ] ποςεί αἆ νίταπι Ὀεαίαπα: ααἰπ ροεΐας βαδῃάϊα 
{ωπί ει η ταπχεηία {αριοπεία, αµα {1 ποπ βι]οίαπε 
γἱτέωίεπι, Ίαπς «ετίε οἵηθηῖτ, Ἀοη αἱίτες, 4 απι 
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2ἱφλωσμᾶον σὔχ. ἄλλως ἢ χολῆ πες έν, ἂν ἀπάρυφος ᾗ, Φέπει τεἡ Α 

λαμπρὰ ἐἠς, κο αοῤσθησν, σὔχ οἷσ]- ὅ τι θὸς τὸ τῆς Φύσεως 
Χόλλος. Οὕτως ἐχ. ὅἵη τε σα ἡ εὐγένεια 7 δρετὴν ὀαυμαφυτέρων ποι- 
ὃν, ἥτς ταῖς ἡλία ἀκῆσν λαμπροτέρῳ ἱπγάρχει, ὅμως οὐχ οἶδω ή 
αὐγῆν κο) άσμα τῷ τῆς Ἀετῆς απουδαίῳ ««θλσφέρει. :Μέχει τοῦ δὲ 
τον Σωκρρζήω. τὰ Ἐέρξα «φοθβπμήσές; Εὶ δὲ Κῦρος τὰ εἰς αὐτὸν συμό: 
θεθλημὴῤα ὑπὸ τῷ Σωκρατιᾶ Ἐενοφῶντος εἴχεν, δῆλον ὅτι τοῖς σοῖς νό- Ἡ 
µοις ν τοῖς αυτό Σωκράτης τὸ τοῦ Κύρου ποης ἂν ὡς ιόν. τος-- 

ὥτον, ὅσον ὑςεο ζωται οἱ λόγω πο Τ θωγμάτων. 

{. Ὁ δὲ "Ανάχαβσις ὅταν ἔλεγε τὰς ᾿Αθίωαίας αξὰ Σιώχως 
βαρράρες, ὥασερ τὰς Σκύλος ὂν ποῖς ᾿Αθίωαίοις, οὐ κοτεδίκοζε τὼ 
εὐένειαν, δλλὰ μᾶλλον ἔχασον ὂν τῇ οἰχεία χώρα δυκᾶν εὐγενῇ σηµαίνει, 
Οὐχοιῶ ῥάδιον ὀνειδίζεῶαι τὸ τᾶ γένης ἄδοξον, τοῖς ὅσον πύχοι ἔγεσν ο 
δλλοδωποῖ, Ὁ δὲ Χρόσππος ἐν τὸ «δι τ δεῖ ἰστπμίας αείτηγμα, 
πο] α|άξυσμα, τ εὐγῥειαν χολέῖ, μ.ηδὲν ώροι α[α φέρει ὅτε ολ πατοὺς 

γεγοὼς πυγχάνη», εὐλυᾶς ἢ µή. Τί κ Σπωϊκῶν δεχηγώ Ἀποκρίνωμαη, 

Α. 1. αἀπάρυφος] Ἐοτία εὐπάρυφος ὖ, ζπγε ο”παία Γιο: πὶβ Ίεσαθ κἂν ὠπάρυφος ὦ εἴ ουπα απἰοσεάεπεῖδας. Ίηπ- 
σεπάνπη, υμβίπέπι Ρεν [ὰ πε ουπαίη ῥμ]εδγαπε, ἔάπιεη ἐἶροοί ιά άα φοβή. Ἠυττ. 

ο, τ, ἶχω] Μ». εἶχος. ΎγουΕ. 

Ῥ. 2. καὶ τοῖς αὐτοῦ] Ῥοτίε καὶ τῶν αὐτὸ, (0/Τ] τες ο ῥς δοργα(ές γεῦως ῥγ/βαπέίογες Πιάιρσδίς [2οιρπάωπι ἐμαπε ῥαπε. 
ΤαΠοπεπι. Υττ. 

Β. 4. Ὁ δὲ ̓ Ανάχαισι] Ἠαδο Ῥτο πονᾶ οχεερίῖοπο Ατίβοάσπιϊ Ἠαδεί Τπίετρτο,. Αά τεπι 1ρίΑΤη Ίεσε μνεία. 
Τ.1. Ορρ. ἵπ Βογίμα Ρ. σοι. εἰ Ὠ]ορ. Ἱαετάππι. Ίου Ε. 

Ο, 1. Οὐκῶν] Τα {ορ επι Ο]. Οταμιπήο Ρτο κιν ᾳποὰ εταί ἵπ Μ5, ἨΤοιε. 
0.2. ἰσοτιμίας] Ἠππο ΟΗτΥΗΡΡΙ Πβο]]ωπι πο Ἰπγεπίο Ιαπάαίαπα α Ὠϊοβεπο. Ταετί]ο, ααπἲ αἰοφπίη ἵπ {επρες 

ε] 15 τεοοπ/{επᾶῖς ἀἴ]]σοπς ει 0. Ἡ. Φ. 10ο. {α. Ἐοτίε ἵαπιεπ απαίπος 15 οοπϊπείως, 4ἲσθ 6ΜΠΙ σερὶ 
ἃ διαφορᾶς τῶν ἄρετων [οτιρΏ[ε {εβαίατ Ταετίῖης ὁ. 292. ΊΝΟΙ.Ε. 

6.3. διάξυσµα] Ίτα {εεῖρα Ῥτο σεριτήγµαο κ) διάξυσµε αιοᾶ εβ ἵπ Μ5. οι. 

{οππποία; ν]γρίπὶ είς εἶεραπς ἀθάεσοτί ππὶηίππε 
ε{ῖ: οτπαῖ εἴίαπη ετ Εα]οῖε, εί πείοῖο αιἱά ἀεοοτῖς 
εἰεσαπείσαιε αΏετί ρυ]ομτϊειδἰπί ΩαέαΓα. Πτα πο- 
Ῥή]τας νἱτευέεπα Πρίαπι ααρηάο αἀπιιγαὈι]ίογεπα τεὰ- 
ἀετε ποη ΡοίεΒ, πι 1ρία ῥο]ίς ταῖς Π]αβτίος 
ας, ἴηππεη πείοίο αὐ]ά {ρ]επάοτῖ εὲ οτπαευς νίτει- 
τἱφ Πιμάιοίο αΒετι, Ὁμοιίαμε αωίεπι βοοΓαῖεπι 
Κετχαί ρτα{ετεοὲ Ώιοά {4 Όντας, αὐα ἵπ ΕΠα 
εοπ{ετὲ Χεπορλοηπ Ῥοοταίίοις, Ἠαδμίε, Ἠαιά ἆι- 
έπη, 4μο Ρροΐίοτα [αέτα νετοῖς, αμίπ εάπι θοσγαςὰ 
εἰίαπα {ο Ίητε ΡΙαίεΓ25. 

ΧΙ. Ῥοττο Απασματῇς ουπι αἷε; αβιά δογέαν 
Βαγῥατί «49επίπ[ες «φμε αίφμε δολ αβριά «48ρε- 
πέρη(ος: πο ἀΐσαπι {οηρΏε οοπίτα ποδίΠταίεπα, αε 
Ροτίιις {115 μον. ή, νομό τι ποδί]επα γἱάετί οἵ- 
{επάϊξε; πες {πα {αοῖ]ε παδοπίδις αιαπέυπιγῖς εκ- 
(οτί εχρτοῦτατὶ ]ατεποδί]ίαίαπι. Οµτγβρρυςαμέεπη 
εο Ἠρτο, απο αρᾳια]ίαίεπι ἀεπιοπίτναι νιτεαξωπα, 
αι{{ααή]ίας αξ ταπποηία ποδἰ]ἰταίεπι νοσαί, Ρτοίπάα 
ηΙΡΙ] τείοττε, 4μο ραΐτε πα[ζατε, Ρεπετοίο αἩ 16-- 
ποδΗ, Οµῖά Βεοῖς.ς απ]: βοῖ]ε ρεϊπεῖρί τε- 
{ροπάσαπι, αιατῖςὸ Ίεπιρε αὐοά ἆε πιε αιάΗΗ, 
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τον ο.» ϐ »/ . | Φ., «Άι ' ] . / / ω - Ἡ 

α ἕητᾶς: πτᾷθ' ὃπε Ἰκεσας ἐμὲ κὠτ ὀκείης λέγοντα σοᾶς. Τῶτον τὸν 
, Ἡ / να τὰ ῃ / ) / 5 λ 

Σπωιὼν Λαπθαιν κο) ὃξ ἀδωώμαντος συμπεπηγνυμΆῤω, οὐ Ὀαυμασὺν 
Φ ο 2 ῃ / ἁ Χ εν / / 2 5 / Ξ / 

ἀγνοέιν τ ὄύῥειαν, 06 κο το σηθος λόγχη πεπωθμζ]ῥος σὅχ. αἰῶανεα) α] 
ΝΔ ον ὴ ς Ν ενας δν / ν΄. / οκ 

Φησι, Θὔδὲν τῶτο «οεὸς αὐτὸν, μηδοαμῶς ὑοδιδόντω τοῖς αἰλγήμασι, καὶ 
ὴ μεν, 2/ / Ῥ ω 3 / λ 2 Ν 

τμηῤεὶς αναιο) Ἠτος «γ. Τοιαυτης φυας  εγοίκοί τι Φαυμαισυν, εἰ τον 
2/ Ἀ ον ϱ/ 5 κ ΝΑ 3 Ἱ ον /΄ 
ανρωπον τ εὐλνειαν αφαιροῦση, οι Τ έρωτα; το ελεος, ΤΗΝ ανεξικοχίαν, 
μα Ἡ λ 2 λ / ᾿ ωω ο 8 καὶ τὸ πάδη τὰ λοιπὸ τῷ αἀνδρώπῳ, «δα Φύσεως δολεντα, Ἀποσπᾶση.. 
νι ανα / Ν α / 2 { 4 Αο 

Οὗποί εἰσι οἱ ὂν µέσω τὰ πουρὶ μὴ Φλέγεῶαι ἀπαγγέλλοντες, ἐσ]- ἐν 
| τοι ο / ε ο { / ων « 2 νε “ 

| µέση τῇ. ̓αλάοση ὑπὸ τ κυμάτων καωπονήζεῶ αι. Οὗτοι οἱ ἀφ ἡμν 
κ. ο / λ 2 / λ΄ / / 3: / ιά 

πὺς τῆς Φύσεως εσμὰὴς ὀξορίζωτες, τὰ πάθη µάπίω ἐωπεφυχότα λέ- 
α ε τα. Ν ε / / ' 0 / 

Φωτες. Οὗτοι οἱ τὼ «φεόδνιαν τὼ ἀγχροιω µάλα Ὑραῦν µητέρος 
.. δ. ο ἡ Δ λ / ΄ ς / 2 / ο ;, χολοιῶτες τότε τὸ παντὸς, ἱὼ αἱ π γε ἐχ ὡραίαν ἐπεσκήψαντο τῇ 

7. 2/ ω , / 2 λ 2/ , / 

ο ἡλικία, εἰπε ἡμᾶς ἔοάλοντο πεί]ειν αὐτὰὺ τηλικούτη ὄγκε αὐτοχήσίως 
Γ λ λ ἡ τά 9 / ο, λ ο , / υ / Αλλα τὸ μδὺ ἀνέχεβαι οὐ γελεπόν ὅτι δὲ τῆς ὀὐλωείις οἰκείας δορυ- 

{ / πε, / λ 6, λ / ὶ ὃν. 4 
Φόρους χλάνάζαι, τἰὼ ἀλαζονίαν, τὸ χομψὸν, πλὸ βίαν, τὸ τῇ οἐνρω-- 

Α.,τ, κα! ἐκείνης λέγο]ω σοᾶς.] Νοπ οὈίοιτε Ἠϊο Ρ]αίατοβας Ἰωπαῖί ἀ[ροίαίίοπες Πιας πα]Ηρ]ΐοες οοπέτα Βὲοῖσο 
ΗΡε]11ς βηρπ]ατίοις Παδίίας, απογαπα αῖ εχβαηῖ, ν. ο. ἆε Φίοἱοῖς τεριρπαπέ{ῶς, ἆς οοπηπιπέδες ποιές, ας. 
Φιοΐρογµπε αὐμγάῖς, δτο. αΏϊ Ἱπίετεϊάεταπί, αποσαπα πηεπιοσίαπα {ετνανί Γιαπηρτίας ἵπ Τπάΐοε ΟΡρα(ομ]ο- 

ον παπα ῬαίασςΒΙ, οι. 
Α.2. Στωικὸν Λαπίδω] Ῥωαέα Ώσεο {απί εκ Ῥ]αίατεμο ΟΡΡ. Μος. Ρ. τος7. Ὦ. εἰ ΐεα. Λιί {εβῖνας αἲ απι-- 

Βίρυνς εβ Ἠγοἰβϊ Ιπάεχ, αμῖ Πμαρδαπε αἳ ποπηει Ῥτορτίαπη αἱϊομ]ας Βἱοῖοί ρτοά{. Ίυττ. 
Α. 5. ἔνοικο] Μ5. πιεπάοίε ἔνικοι, Τπίετρτες τεέτε, /οἱΕ.. 
Α. 6, τὸν ἄνλεωπον] Μ5. ἵη ππαταῖπε τὺς ἀνδρώπως. ΓΟΙΕ. 
Ἑ. 3. καταποτίζεδα] ΜΒ. ἵπ πιατρῖπε καταχᾶδαι. Ἐαῦες Ἠϊς δ. χῖ, εἴ χι. ἁαρ]εα. γοτὈῖ καταποντήίζεσθαε. 

εχεπιρίωπῃ, ααοά αἰῖας αραά Βοτῖρίοτεν ποη- {τεαπεπίες οοεισσή. οι Ε. 
Β. ο. τὸν «ρόνοιων] Ὑιάείας Ἠϊς ρείετε {ρεσϊαιίπι ΟἨτγβρρί 1Όχο «περὶ «σρονίας, 4108 ΤηΕΙποταί Τ/αετίῖις ΥἨῖ,. 

ο δι τδ. Ίος. - 
60.2. Αλλα τὰ μὲν] Ὑιάείασ ρτο τα {οτ]ρββε ταδε, νε] ταῦτα. Ίυττ. 
6.2. ὅτι δὲ] Τα Ἱερο σπα Ο]. Οταπιπηῖο, ρτο εο, ααοάἀ Ἱπ. Μ6. εβ ὡς δὲ. οι. Ἠϊπο αἆ ἄπεπα οαρ]ς πι]-- 

Ίᾳ5 αρρατεί πεχυς, πα]]α ταΓῖο {επίεπίῖαταπα : ππα]οτ οἴίαπα παπι α)δί οοπαρϊ]αίοτεπα (επαῖῖ Ιποορί-- 
{απΐα. ὪἈ/υττ. 

6. 4. χλενάζει] Βεαπεηπεῖα γεια ὁρῶσιν αἲ οὗ µέμνηνται, ἵπ Ῥἰατίαπι ηΠΠΙΕΤΟ: Ρροβία, Ροβυ]απε, μὲ Ἱεσαπγας 

άμπι {πηρε ρετοἵατοπι ἵπ Βίοϊΐσοταπα Ἰ]]απι ροτίῖ- 
επι, Τ]απι Ρίοίοαπι Τ,αρίαπι, απα. εκ αἆα- 
ππαηίε «οππραέχαπι, ποῦ Ππίταπα, { ποῦ ασποίσαίς 
πορἰ]ίέχίεπα, ουῖ οσα ρεέχας Πε Παία ετα]εέτυτη, 
ΡαΓυΠα ἔαππεη Ίανςο {ε {επείτε αἲε. ΤΝ] πος αἆ {6 
Ρετείπετε, αυἱ γε]αέ {Πρες ἁο]οτῖ ποπ {µςυυπηδαξ, 
πμ]]μπι Ἠαβεαί {εέχις {εηίαπα, Ῥοτείςυις Μις ἵπ- 
εοἷαε αι]ά παίταπι {πι ποδί]ζαζεπι Ὡοπαϊηί αάϊππιαηε, 
ααΐ αππογεπα, πωετιςοτάίαπα, «ἰεπιεπείατη, τε]ὶ- 
αωοίααε αβεέχις, α ηαίυτα Ποπιῖπί ἆαίος, εγεἷ- 

Ίαπε» Ηι (απε, αυῖ ἵπ πιεᾷ]]ς ΙσηίριΦ {6 οοπΏα-- 
Γ4ΓΕ πεσαΠΐ, πεαιε ππεά[ο ἵπ πιατῖ οῦγυῖ {ε αηῖς.. 
ιών {οἵτα Ἱταςιπάε α ποΡῖς ρε]]1 νο]απῖ. Α{-- 
[Γεέτις ἔταβτα ἆαῖος αΠεταπε. Ἠί {απ ααἵ Ῥτο.. 
Παπ ]απα Πάω [πσασεπα αἀπιοάαπα, υπὶγετί 
ι]ας ρατεηίεπι νοεεηί: αὔαπι, αὐκίο, ομΓ Ποῃ. 
αείιαίο Ιπίῖερτα Πηχεταπῖ, ουπι {αηία πιο]ῖ ορίῆ-- 
«επι οΓεάσετε πο γο]πεταπί ὃ Ρε Ίας μίομπιαιε: 
{εττῖ ροίΐεταπέ: οἶπι αμΐεπι ρεςι]ίάτες ποδὶ]εαείς. 
(οτε ]]τεςς ἱτεῖάεε, αττοραπείαπα, {αεαπι, νιο]επείαπας, 
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πίε δικοί Χοπαφρόνηση, ὃπ τν βασιλέων καὶ ἡν όντων. πινὰς ὑπὸ κ 
τώτων ὑπσυορυορθῥης ὁ ὁρῶσιν, οὐ µέμνίωτωι τὰς αὐτὴς τήτες, ὃς αὐλαέδει 
Φωνή τῆς ὄὐγνείας δορυφόρου» χφλᾶσιω, ὂν ἀλλοις ἡδ αγρών ἐχ. ἥκιρα 
ὑωάρχεω. ᾿Ἐκείνων τ΄ μἱῶίν ΦΡησε 

Μάὅε ἄειδε, Θεὰ, Πηληϊάδεω ΄Ἄγλληος ΚΙΝ 
Οὐλομθίω, ἢ ἡ µύεέ ᾿Αχαιοι ἄλγε ἔθηκε, ο παρὰ 
Πολλάς τ' Ἰφόίμες ψυχὰς ἀῑδι σεοίαννεν ο Ἁ 
Ἡρόων, αὐτῆς δ) ἑλώρλα τεῦχε κωύεοσι», ο Αλ 8 

«. Οἰωνσά τε πᾶσι. 

Ταὐτίω 3 τν μίῶιν ἆρο μόνον οήμιδν τῷ ̓Αχιλλέως: ἢ χείβων ώ 
Φαλάριδος καὶ Αγαθοχλέες καὶ Διονυόε, ὃς αρᾶς σὔχ ψια οὐ 
3 πποητὴς ὀκᾶνος ὁ Χάλλισα, πεπαιδευμλος ὅταν λέγει ), 

Οὐ μὲ 9ὸ τί πὰ εσὶν ὀϊῥυρώτ πΧ ερον ὤνδρὸς . ν αν | 
Πώντων, ὅρσα τε γαιαν 

μάλλον σει μας Φησ. Ὀδσης δὲ 3 Φόσω Ὀδναρόη ο -- 

θὔδὲν Αἰαφερει τί ἀγυῆς ὁ νναϊος, λλλὰ τὰ «δα Φύσεως α)λιτήδεια 
ὡς Απσὸ }εᾶ σωρωέντα αυμάζετω/ 

χλευάζησιν, απαπηνϊς οἱ Γπίετρτες Ώπριἱασεπη ΠἩπΊεγαπη τεππετίξ,. Ασοοεάϊε, Ῥ]αίατοβαπα ἵπ Παρετίοτί- 
Ῥὰς Ποη οοπίτα ΠΙΠά Α)1ᾳ επ Φίοΐσοζυπη, {εἆ οοΠίΓα ἐνοίκῶς τῆς φοᾶς ἀϊ[ραίατε, 1λο1,Ε. 

, ὅτι] Μαϊΐτη Ίερετε ὅτε νεὶ ὅταν. οι. Οτεᾶατ Ροβῖαθ απίε Ώαπο ραγίομ]απι εκοϊἁἹ[ε κΝ.. μη αὐ- μι 

τοῖς, ἐγιῤεπίες 1]. νττ. 
ιν) 

ν]ἀείατ, γτττ. 
. Μην] Ἠοππετ. Π]βά, α. 1. ΟΠΕ. 

- ὅταν ] ΜΡ. ὖζαρ. ἨοιιΕ. 

. οὐ] Πιαά. ϱ. 446. Ἆοις. 
ορῦ.» ὃν ωο - Ὁ Ολωι 

Ἀ 

οτε. 

Πυπιαπί ἀεπίαιμε Ἱατῖ εοπίεππέαπη, { φωαπάο οὓ- 
τα ηἱ5 (απ: ποβι]ΗΠπαϊ αί Έερες, αμέ ῬτοςεΓες., 
πος αρποίοῖε, 1 Ρ]ετοίαμε ἰρποῦί]ε» ἨαΠΠε εοί- 
ἀεπι αποαας, 9«Ἡο5 [{ε]]τες ποδί] ταῖς Ρτοςαοί 
ποπηῖπε νοςα. Π]οταπι Ἠαης ε[ε ἵταπι αἴξ: 

Ππημπιετίς ασε ενα πια]ῖς αθλ]χῖί ΑεᾖῖνοῬ 
Ἠετουπιαιε απῖπηος [οἱ {οτίε» Ἱππρυί οσοο, 
Μειπῦτα παϊπ αἴαᾶπι αποταπῃ ]αη]αία πιο] οβ]α 
Αμηζμίαπε ἆφαιι, 

ῥεά απ {οϊμ5 Αελί]ή (2]επι Π]ε Ίταπι ρμίαν]έ ὃ 

. ἁσερρυομένης] Ῥεπίεπίϊα τηαρῖς ροβα]αὈαίϊ ἀδορυνομένες, Υεὶ ωοθαρυνοµένες αιιοᾷ Τ,αάπας Ιπίετρτερ {οσμές 

γὰρ] 9. πηεπάοίε Φόξ. ἐκῶν Ἱερεπάατα Οταπιπιῖης {α{ρισαίατ, οιμς. 

. σσερὶ εὐγενῶς] Ἑοτίαβε εχοῖάϊε: 3ἢ ὠγενοῦς, αποὰ Ιπίεγρτεν εχρτείΠί, πΙά Ώππο αἆ {επίαπα τε(ρεχῖῆε ρυίες. 

νεςι τε κα) ἔρπει, ΦΑΦΑΑ ΦΑΑΕ μιά Ὁ 

κ 

| 

ι 
] 

ι 
[ 
3 
| 

Απ ποη Εαῑε ἀειοτίος αι ῬΗα]ατῖάϊς, ααέ 
εἰί5, αμε ΏΙοηγΗΙ, 4ο ἰρποβί]ες Ρα[[ε Ἱερίπιις Ἰ 
Νεαιε γετο ναίες Ἱ]]ε ἀοξεήῆπιις οσα αἲε: 

ΝΤ πιασίς εβ Ποπιπ]ς παίϊυτα Ιπβγπιῖαθ ορληῖ, 
Ἐ, πππετο Γρίταπί απ θουπαπε απἰπηα]α ἑεττῖς, 

Ροῦις 4ε πο «παπι Ισηοδη{ αρῖε. Ὀτουπαπε 
οπιπίαπα Πε Ίπβγπια ΠαΕΙΓα, ΠΟΠ ἵΑπΙΕΠ ΡΕΠΕΓΟΠΙΦ 
ηΙμ] αὖ Ιρποδί1 ἀῑβει. Ομ ροβας .. 
οοπιπιοάα γε]α(ῖ α ἆεο οο]]αία αάπιιτατωσ: 
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Οὕτως οὐ πώντεοσι 9θὸς χαιβήεντοι δίδωσν 
᾿Ανδράσν, ὅτε φυζὸ, ἔτ ἂρ Φρένα, ὅτ᾽ ὠγορηταώ. 
Αλλος μὲν γάρ:τ᾽ εἶδος ὠκιδνότερος σέλει ἄνηρ, 
Άλλα εὸς μορφὼ ἔ ἔπεσι σέφει, οἱ δέ τ΄ ες αὐτὸν 
Τερπόμενοι λεύοσξσιγ.. 

Οὐσ] ἂν ας εἰ τὼς 29, «οκασίας, βασιλείας εἰσξάλλονπά να ἄν 
| ἀγρῶν, τὰς δὲ ὀὐγενεάτης χοπαξαλλορόῥος, α[ο τοῦτο διώξεις Τ εὖ- 

νειαν. ᾿Ἐκενο 9 οὐ μᾶλλον τή εὐγενῶν ἡ Ἡν διμοτπκῶν ἁπ]εται, 

Ε) Αλ ἐλμω σὺ σὺ, Τρόφιμε, Ἔ πάντων μόνος, 
Ὃν τ᾽ ἔτωστεν ή μήτηρ ἐφ ᾧ γε θιατελέ 

ὰ Πράοσων ἃ βάλει, κφὶ ) διέπυχβν ἆ ἀὰ, . 

υΜΙ.... Καὶ τᾶτο Ἑ θεών τις ὠμολόγησέ σοι, 
Αα Ορ» ἆ ἀγανακτάς: ἔπ γάρ σ' ἐψώσμόνος, 

ασ ᾿Ατοπόν τε σεποίηκὸ. : Ε δν ση τοῖς αὐτοῖς γόµοις 
Ἐφ οἴσπερ ἡμάς, ἔασασας ἳ ᾿ ἀέρα 
Τὸν κορὸν, φα σοί τ ταγμιώτερον λαλώ, 

Οἰσέον ἄμειον ταῦτω κφ) λογισευν. 

Λέλεκται }ὸ ποιαῦτα χαὶ τὰ δήµῳ, κοὶ τοῖς ἐν τέλει, οἷς ἅτε δόξα, ἔτε 
ϱ ἀδοξία «σεὸὺς ταῦτα συμφέρευ διατα Ἐξ ἴσυ τὸ ο Θεοῖς έμαρ- 
μᾗῥα ἑχατέροις ἀγνοται ἐπεὶ 

Σύμέξολο δι, ἔπω τις ὀιχν ονίων 
Πιςὸν ἀμφι σράζιος εσ- 

”΄ πα / 

σοµένας εὗρεν }εόλεν.. 

Α. 1, Οὕτως] Οἆ. 9. τό]. Ίου, 
Β. 4. Ε; }ὸ ἐγ.] Ξαπί Ἠσο Μεπαπάτί, Ἱπίετ ου] 19 {Γασπιεπία α Ο1. Ο]ετίεο εδῖία αβετυπίατ Ρ. 259. εκ Ρία- 

τατοβὶ Οοπίο]ατ. αἆ Αροϊίοπ. Τοπ. Π. Ρ. 293. ΥΨΟΙΡ. Ἠαο α Ἠ/οἱβο εκ οὐ] Μεπαπάτί Ἐταρπιοπιῖς 
τερεβῖία, Ρ]επί5 εχηϊδίία ἵπ Ῥ]ατ. (οπ{ο]. αἆ ΑΡ. ἴο]ᾳιο 4 ποῦίῖ τεορηβία, ΟΡΕΓΑΓΙΠΙ {απλο βφπο 
βά{ροτίο γΙῖο: παπη εἴ ἵπ . 1ρίο Οοπίεχία Ιεβοπάπα 2ὃ σ᾿ ἔψευσμένος' εἰ ἵπ Νοϊι]α. Οἰσέον ὤμεινον ταῦτα" 
καὶ λογισέον Τόδε κεφάλανον τσ λόγω», ἄνθρωπος εἶ εἶ, Ὑ/υττ. 

Ὦ. 4. Σύμβολο] Ἠαδεί Ὠαιο Ῥιπάατας Οἰγπιρ. Οἆ, αΙὶ. ἵπ Άπε, ΟΕ. 

Ἠαιά απ] ἀαί οπηόϊα Ώεις, {ογπιοίας τί ἴάεπι Ἐεξιε ἀοῑεας φαϊάεπα, {ε{ε]11έ επῖπι βάεπι, 
816, ρατῖίετ ρταάεης, αο που]ία Ἰαυάς ἁῑετιαρ. Άς {εοῖί αὈθιτάα.. Φεἆ Πάει Ἱερῖοις 
Οἱ {ρεσῖε οατιῖέ, Ώει» Ἠωπο γεπεταδ!]] ογηαέ Ὁοπιπουπε αποπῖατα ἔα 4ποαιε απἰδας πο α1ἲ- 
Ὑππίρας εἰοαπ]], ᾳπο ΠΕ, παϊτεπίας αἲ πππῃ. Οα]απα Παπ{εσῖς, αέ αιιάσηίϊας ἵσουτη Ίοᾳας, 

Ἄεαιε νετο, Π Ισποδί]ες πιασἰβταίως, Ργα/εέχι- ο ος 
τα», τερΏ2 Ιηνλάετε ν]άεας, {1 6 ἀε]ίοὶ ποδΙ]ῃ-  Ταἷα, ἵπαμαπα, ἀῑδία {απέ εέ ρ]ερεῖς εί ποδί]δυς, 
τηο5, Ίωτε Ιάεο ἱποεβεπάα ποὈ]]ία. Ίοη πιίπι «αιίδις Ἠας ἵπ ρατίο ηεφιε ποδί]ίας ρτοάε[ε Ρο- 
επῖπι 1]]μά αἆ ποδ]]ες, αµαπι αἆ ρ]εδείος ρετίῖπεῖ. τεί, πεφμε ηαία]ες οὐίουτί. Ἑκ ὤαιο υγίαιε 
«91 Ίεσε παίυς, Γτορλμίπιε, ἴα {οτες «8, Ώουσιισα ῥία Ἰρποία, ᾳααμἀοφμίάεπι 
Όι οπιπία αἆ γοίνπῃ ΕΡ1, 41σε νε]]εβ, Βμετεπί : Άεπιο γεπίιταπα ροίαῖ{ Ώεογυπι 
Ε! ιά Ώεοτυπι ααιῖς τεοερΙΠεί Εῑδὶ : ΊΝοβςε {οτίαπαπ}, αποπίαπι Εαζατὶ 
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Τών δὲ µελλόντων τεύφλωντωι Φίδι | Α 
Πολλα δι ἀνθρώποις «ο γνώμων ἔπεσεν, | 
Ἔμπαλο μὲν τέρψιος" οἱ δι ὠνιαροῦῖς 

/ / ᾽Αντικύρσωτες ἕάλαις | 
Ἐωλὸν (α9)ὺ σήματος ὂν µι- 
κρῷ πεδώµειψναν χρόνω. 

ΙΥ. Πάλι σὺ Χρύσππον ἀναχωεῶ, ὃς κ Ὁ εὐγεείας σὺ τοῦ Ἡ 
Ἐμυετωτάτα ποιητᾶ εποήῶθαι γράφει ταδε, 

Ὃν κεν εγὼ ίσως ἀγάγω, ἢ ἄλλος ᾿Αχοιιῶν' 

ε Λ / Ἀ | / ον 2 / αλ / / λ 
ὠσσεβανει χρέων η Όερπτα τη ασελγεωτα Χο απίµωτατα λόγας τους 

οἰοιημονεςώτες εἰς τὸν ἄθμςον βασιλέα «φεὸὺς παῦτα µετιφέρε. ᾽Αλλὼ 
μᾶλλον Ὀδυσσέα πιὼ ζητᾶν τὰ αοελτέρε Ἀποπλήξοντα τιὼ αὐθαδειαν. 
Πάλι ὑλακτᾶ, λέων, Απο τὸ αὐτὸ ποητᾶ πο «ἶ εὐγενῶν χαχὼς ε- ο 
προγμΆνα διλωλέντα, ὅταν τιὼ Άρεως καὶ Αφροδίτης µοιχέίαν ὁ Ἡ- 
Φαισος ΧΟ-Τ. Εληφε, νο ών ὃ ιό . 

Ζεῦ, πώτερ, ἠδι, ἄλλοι µάκαρες «}εοὶ αχὲν εόν]ες, 
Δεῦν’, ἵνα ἔργω γελασὼ καὶ σὔ. οληεικτὸ ἴ]οε. 

όλο 

Ως ἐµε χωλὸν εόντα Διὸς Ὀυγάτηρ ᾿Αϕροδίτη 
Αἱεν ὀτιμάζει, Φιλέι ὃ) ἀϊθηλον Αρμα) 

Οὔνεχ' ὁ μεν καλός τε κφ] ἄρππος, αὐτωρ ἔγωγε 
5 Χ , 5 ι » ”/ ή 

Ἠπεδανος λνόμίω" ὥταρ ὅτι µοι ἄετιος ὤλλος, 

3. Ὃν κε] Ἡ. β’. 211. 
4. Ζεῦ, πάτερ] ΟἀγΠ. 3’. 3896. 

Ῥ. 
ο. 
Ο. 5. ἴδησδε] Ῥοβ ἩοῬ γετία» α πα; Ιπ νετίοπε {εᾳπππίας, εα ἵπ οοπίοχία Όταοο ἀθεταπί. οι. 
ο. 6. Ὡς ἔμε] ΟάΥΠ. 9’, 398. οι. 

Όαΐσα ππεης ποὈῖθ: Ποπαϊπίαπε πιπ]ία 
Ῥταείετ ορίαίαπι {α]{ Τρίο οπία8 
Ττιβια, εἰ τατίας πο]{ετῖ» {αραέναπα 
Ἐχια]ί τεραβ Ῥτορετε υο]αρία». 

ΧΠΙ. Ἐεάεο αἆ (Ἡτγβρρυπ, αἱ [οπϊθίέ Πας 
α γαῖε ρταάεπεἩππο ρεποτΙρία ἵπ πορ ίαίεπι : 

Οι]οφαἷἆ εσο νϊηόχαπι Ροτίο, γε] α]ίετ Αεπίναπη, 
Τα ταρί. 

Ουαί νετο ΓΠεΓΠία Ἱπιρτοβιβαπηϊ [οτάιάΗΠπαῖαιε 
η ρτα απ πππαπα Ἐερυπη {οτάιάππαα νετρα Ώὰς 
ττοηβίετεπάα Άπτ, ΑΠ ποη Ρροεῖμ5 φαστοεμάως Ὁ{- 
Ἰγῆες α]αιῖς, ααϊ περια]οπίς οοπειηάαί Ργοσαεϊία- 
τεπι) Ευτίις οὐ]αιτας: αὉ εοἀεπι Ρροεία ποδίίαπα 
{αέϊία ραϊείαέτα αἲς ἅσπι Ἠἱσαπις αἀμ]εετίαπα 
Ματεῖς ει Υ επετῖς ἀερτεπεπά!ε : 

ἡμβίας αίαιε α11, αποταπα Ἱπηπποτία]ῖα ἀῑν] 
απήπα, ἔωτρε ἀεῖς {αοίπα», ἀῑσπἩππια τα 

Οπιπιῖπα {ρεξαίαπα Ώαο οοησεᾶίε Ρτοίπαδ οπΊΠΕΒ, 

Φεά επίπι ποῦ. Ρεου]ατία εα]ία οτἰπιίπα ποιος, 
αυία βαστατε 1 γ]άεας Ισποδί]1πππιο εξῖαπι: αὐἱ- 
δις { πεαιε «αγµετε Ἡοππεγίοί Ι]1 Ἠετοεδ, ππῖΏις 
ρταγΊτετ {ετεπάμπη, { ποθί]ες ἵπ Ἠας ἱπιριπραπί. 
ΊΝαπι ααἰἆ ααετίαγ ὃν αἱςαηιις ὃ 

Γεδϊσπαία [αμπῃ, αο ἁπάαπι ρετίαία πιατίίαπι, 
Τοπρεάετα Ίουε παία Ὑεπιβ Ματίεπι εοοε οτπεῃ- 

ἴαπι Ἰ 
Ώερετίέ Ἱπβρπεπι, {ογπιαα πε εἴ ογαπῖοας αἰεῖς 
Οοπ/ρίσααπα, 96ά επῖπα εἰαιᾶο πωῖμί πα[σῖες ο τη 
Οοπβσίε, Α: πον 6 γϊείαπα ου α οπ]πηῖπε ποβτο 
1ησεῃ», απηθοσατΏ Ροίίμθ {εᾷ οαῖρα Ῥατεπίνπα «8, ΡΕ: αν όν ον. να 

κ ο 
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Α ᾽Αλλὰ τοκήε δύω" ιτὼ μὴ γέναοδαι ὄρελλον. 

] δαν Αποκ ο ο ος κ / ΄ ἃΝ 

Εἰ μὴν ὤωυ ἡ ὂκ Διὸς ἐκγεγανῖα ἐγκφλᾶται Αφροδίτη, δλλὼ μθὺ κο 
ὁ ἐγχφλῶν ἐχ ἡτ]ον ὁξ αυτά τὰ Διός εἐσ) ὠνείδζε δικαίως ᾿ Αφροδίτη 

ε ο οσο. νε » .ν ; . τῷ Ἡφαίσῳ 7 χωλότητα: . ἀπαρνεῖται 9 ἑαυτὸν αἴπον τῆς “Οπρώσεως 
᾿ἀσ] ὠνείδισεν αὐτὸς Ἱ ὄὐλύειαν ᾿ΑΦροδίτη. ᾿Αρα Ἡ λέγει; 

κ ᾽Αλλ) ὄψεω”, ἵνα τώγε καιεύδετον ἓν Φβιλότητι, 
8. Εἰς ἐμῶ δέµνια ώντες' ἐγὼ ὃ ὁρθων ἀκάχημαι. 

τος Οὐ µό σφας ἔτ ἔολπα μίνιωδό γε κείεµεν ὅτω, 
| Καὶ µάλα περ Φιλέωτε' πὀχ σὔκ ἐλελήσετον ἄμφω 

| -Ἐὔθδεν, ἀλλώ σφωε ὀόλος κα) δεσμὸς ἐρύζει 
Εἰσόκε µοι µάλω πάώντω πωτὴρ Σσοδώσει ἔεδνα, 
Ὅσσα οἱ ἐγ[υάλιξω κιωώπιδος ἕνεκα ο. 

| οτι Οὕνεκά οἱ καλὴ «9υγάτηρ, ἀταῶρ σὔκ ἐχέθυμος. 

ος Ταῦτι μᾶλλον «εὺς 7 εὐγεῇ ᾿Αφροδίτίω ἢ «σεὺς Ἡ δημοτκὶὼ Λαΐδα, 
ἢ δυοῖν ὀδόλοιν ἑταιρίδιον: ἢ ὀκένοι τ Ἡφαίσωυ δεσμοὶ τᾶ μθὺ χατα- 
λειφ]έντος καὶ «φθοσεχομλύε ᾿Άρεος χφλάπίοτα, τὰ δὲ ὂκ τᾶ δήμε 

/ λ 
τυχοντος οὗ: Ἡφαιρος μῤ 

5 -ᾱ | Όσα κου ΦθρεΟ [βυοσοδομεύων" 
Ῥ Ἐν δι δει ἀκμοβέτω µέγαν ὤκμονα, κόπΊε Ὢ δεσμὲς 

᾿Αρῥήκτας, ἀλύτας, ὄφρ ἔμπεδον αὖφι µένοιεν. 
Αὐπὸρ ἐπειδὴ τεῦζε δόλον κεχολωμένος ᾿Αρει, 

Α.. 6. Αλ} ὄψεσ»] Τρίά, 413. 

0.6. κακὰ φρεσὶ] Ποιά. 273. 

ΟΩπϊ {πε ἀείεξλίς {οΌο]επι ρτοάποεγα ππεπηὈτῖφ παπα νετεοιπἀάᾶ ρτο οοπ]αςδε ουαπόϊα τεσεηίςα 
ἨΏευιεταπί. Ὑετάπι ηπς οοπγετβ{ε Ἱαππῖπα ουπάΧ1, Ῥταπιῖα Ύὖα; ἀεάϊπιας, ποὺῖς ἀοία]ία τεάἁαί, 

Οιαπάοαφιἰάεπα απίε αἱο {οτπια ρτοραηίίος οἩ]- 
οἱ Ίουε παία Ύεηις οιἱραεωτ, εί αἱ ομ]ραί, εἴίαπι λὰς 
-- ηαῖμς. Νες νετο τεέτε εχρτοῦταΓε Ροίμις ΜΝοία ΠΡἱ εἴ, {εὰ ππεπίε οΆτεπ αἳ ρεέϊοτε «αβο, 

επις οἰαμάίςλιε Ύ πἱςαηωπα: ος επίπι περαί γ]- 3 ' Ἰ μοι ν 
εμπα Γααπι βαἱῇς. ἨΝες Ι]]α Ψεπετί ποὺϊ]αίεαι  ὉΟμίά μας ρεγπεπε ροῦας 2ἆ ποθ]επι Υεποτειῃ 
εχρτοῦτανίε. Ομίά Ιρίεας αἰεὸ αµαπι Ιρηοδί]επι 1,αἰάεπι, αιῖ {οοτίαπῃ ἀἰοδο]ατε ὃ 

Ἴ ο ο ης Απ εμίπι νίπειυ]α ἵ]]α Ύ αἱςαπί πιίπις ρετείπεηέ αἆ 
Οοτηϊΐς, αἱ ορίαΕῖ {ονοαπί απηρ]εχίρα» ἴσπες, ἀερτεΏεπίαπα εἰ Πατεηίεπι Ματίεσι, αυ αίι α)ἴαπα 
ἸΝοβταφπε αἆ Ώαεο αΠηΡΟ Ρείῖετε ουδῖ]]α : νεταπι 
Ἠαπε ῬοβαααπΏ γἱά1, ππαρπο πηϊΏῖ γἵ[α ἁο]οτὶ 
Έεε {ω, Αίαιε Ί]]ορ {ρετο πο ἴεπιροτε ρᾶτνο 

ααεπηνίς ρ]εδείμπι ὃ Ύ αἱοληιας αιἱάεπι: 

1πβάϊας ἴπιο ]άπι ρεξἴοτα νογίαπ 
Ταἱἱ οοπουὈῖίὰ {Γαἱέατοβ, αααπι]] εί αοτῖ Ἠυὶῖς αἁπιο]ϊτὶ 4ο ρταρρταπάεπῃ ΙΠΙΡΟΠΕΤΕ ἴΓΠΠΟΟ 
Οοπ]πξϊο» ἴπ Απιοτο απ]άεπι, {ογία[ῇς αίεταιε Ιποιάεπα Ραταῖ, αἲ {αὈίίιο ἀατίβνηνα {οτπιαί 
ΟοποιρΙ Πε ἁῑα πο]]ε, {εὰ ἆωτα (επευιπί Ὑπου]α, πο 11 (εκίαπιαπε {οἰαδί]ε οά1ξ, 

το ΝΙποα]ααιε ἱπβάίεαιε ππεα», {απϊ{ρετ αἆ ππαπι Ώιο πια] Ἱπαρ]ιοϊί ρτανῖτετ νιπόίαε Ίαοετεπε, 
Μυπετα εομημΡΙὶ ἆοποο ραίετ {ρία τετωἰείαῖ, Αο ροβαυαπι {αυτίοα[εί ορα8 οββείᾳπε (ταάϊνο 

νοΙ.. γ. 4 Ν 
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Βη ῥ' Ίμεν ἐς Δάλαμον, ὅθν οἱ Φίλα δέμν ἔκαπο.. | 
ΑἈμϕὶ δι ὅ ᾱ ἑρμῖσιν χέε δέσµατω κύκλω ὑπ. ώς ος 
Πολλὸ ἃ και παθύπερδε μελαθρόφω ἐξκέάιωο ο ο 
᾿Ηύτ' Σράχνια λεπ]α, τού Υ οὔ κέ τις δὲ Ἴδοπο, πμ, . 

Οὐδὲ Φεῶν μακάρων' σέρε φὸ δολόεντω τπτ. 
Αὐτὸρ ἐπειδὴ παντω θέλω σε δέμνια χεῦε, ο ς εἰ μὰ μθν) ο 

Εἰσωτ ἴμεν ἐς Ἄήμνο ο νκτίμον ωτολίθθρω. δν αὖν -- Μ . 

Οὗται οἱ δσμὰ ὁὅ ἴσω µάλα τέίνεσυ εἰ ἅπονᾶ, τὰς ἀνογμθῥς ἑαυτὸν 
τοις ἐρωτικοίς ἁλίσκεδ)α δελέασ. Ἑλς ποιαύτας τὰς πέδος ὀκείνους - 4 

να γκη πει, τὸ ο). ἁμαρτήμαπα. Ἠχ. ὅτως γεθαι κο) χολύήεῶς, 
ὧςε μὴ ἐμφαιεῶωι. Οὐκ ἀγνοεῖς τῶτο ὅπε εἷς λέγει τ. Θεῶν' 

Οὐκ Ὄρετῷ κακὰι ἔργα: κιχάνει 3 ) βραδὺς ἆ ὠκιὼ, 
Ὡς κφὶ νιὼ φαισος ἑὼν βεαδυε λεν ΄Άρηα, 
Ὠκύπιτόν περ εόντω Φεῶν οἳ ς Ὄλυμπο ἔχσι, 
Χωλὺς εῶν, τέχνησι" τὸ καθ) μοιχάγρ ὀφέλλει. ο ον τσ 

Ἡ ο] ὑμετέρᾳ ὀκένη ουὼ, ὢ Σπωϊκο µηδένα πώποτε μοιηὸν ἑώρορ 

Φειπατοιώτα» ἡ ο] ὃν «θυσώπῳ κηλὶς εἰ μᾶλλον βλέπε;), ὅτπ μᾶλλο 

ὀ]διλος, ὕπως εἰχότως χο] πο εὐλυῶν το πλάσματα, ὀκδηλότερα. όντα. 

λάτ]ον διώχεῶαι. Εἰ δὲ μὴ τὼ συὰν καπιθάλλετε, τὰ παντα οἱμαρ- Ὁ 

τήµωτα Φφάσκοντες Ίσο τυγλάνευ, τ τὸ τἶν όλ ὼν ἀκριρέερον ο ππτη- 
εἴτε; Φυγατρὸς Ἀποκεχεϊῷωι τὸν ὂκ δήμε, καὶ τὸν βασλέα μηδὲν 

5 ανεχομένὺς κ.τ.λ.] Μαπιζεβας ΙΡ Π Ἰλσττ, Β.2 
Β. 6. Οὐκ αρετᾷ] Οάγᾷ. 3. 329. οι. : 
6. 6. ὅτως εἰκότως ἔτο.] Μα]ῖπα 1ία ααἰάεπι Ἱία νετῖοτε : {ία πιαπ//2βµπι ϱβ, ποζΙη υἶδία, ΙπάΡ1ς φιῤῥέ οοσπίία, 

ππαρῖς ἱπρε(ῇ. οι. 

Ππ{επ/ας, {αὈ]{ο Ρεί1{ α]ία ουὈῖ]]α στεβα, Ότι πΙμ]] οβιεῖαπέ υΙτίαὰ οτιπαῖπα, εαυάς 
Οταίως αδί βαῦαῖ ἴποτας, εἴ Ίαπι νΙπου]α οἴτομτῃ Αβεαυίτατ οε]ετεπῃ, Υε]υῖ παπο ἨΠα]οῖρες Ἄστεπα 
Ἐ]οτα Ἰοσαί, ππταππαπε απιπ] εοποῖπηαί ἵπ ΟΙΡεΠΙ : Οταάΐναπα ουὔπα]{, απαπαγῖς Ρτα οί ρα» ἀῑῑφ - 
Ῥ]ατίτπα απῖη εἴῖαπα (εδαπα ἁππαία ρετ αἰίαπα Ουσβθις 1]]ε ρεᾶες ΠαὈί]ερ αρῖί οσγος ππων. 
ἜΤεπιῖα, οεα Ἱεριάας {α{ρεπαῖέ αταπεα ἴε]α», ΟΙαιιάας επῖπα 1ρίε ἀο]ῖς α{ω», απϊ Πο αποαιε πιυ]ίαφ 
Όϊ απ ποῃ Ποπαίπατη, ποἩ Τρίο Ἰαπηῖπε Ῥΐνατα Αιχίί αἀυ]εοτῖϊ εἰ {αάο Ρτο οτίπαῖπε ρᾳπᾶ8. . 

«οσπεγε οξαῖ, πῆτε αυθϊτας» οοπαροβία ἀο]οταπι Ῥοτείοις Π]]α νεβτα, Βεοἱςῖ, πυ]]οίπε ἁςαπιδω]απίες 
ἸΧεχίδυ».Ἠαο ροίἵα υπ Ῥες Έμπωτη Ἀομβί]ία ρατβξ,  μ]εοτος νἱάϊεὸ Ναι { ηανυπι ἵη είς πιαρίς. 
Ἡ σόι ουκ ἱπίριοί ἀῑεϊείφ, 4ο Ίοοο πιαρῖς ρᾳίσαξ; Ιζα Ρ]απο 

Ὑπου]α Ρίρηε ϱΆ ρεΓίπεηί εΧ «ιο αἆ 9ΠΊΏε, πες ετε βαΐς, Υγεία ποδ[]ίπα πηασίς Ιποςίβ, πιβρῖς 
αἱ {ε ραύμητατ αππογωπι Π]]εοεεῖς ταρί: ἵη ο µῥΡαΐετο. Αἰἴαπιεη πίΠ Ρ]απε γεβίταπη Ἠ]απι Ῥοσεῖ- 
Ρίαπε «οπηρεᾶες πεοεῄςε εβε 111 Ιπείάλη. Ίεφιε οσα ἀς]ἰεῖεῖς, αἱ ροοςαία οπιηία ρατία αΠΟΙ ] 
Ρίαπε Ρεεςαῖα {ερί ααί νε]ατῖ, αιἶΏ εα αίεληί, {δ, οιτ Πίο ποθῖ]ῖαπι πιαρίς αηἰπιαάνεγεϊεῖς ἓ Ρ]ε- 
Ροῇε, Αρποίεῖς επίπι, αμῖὰ ἀῑσαί µπις ε ὈὨῖῖς : Ρεῖΐ αιἱς αθυίας {{ β]Ιοἷα αυ: τερῖδ, περαίίς ἱπίςι- 

Ν 
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α Ἀ[οφέρευ λέγετε' ὅμως πολλὰ Φλυαροιῶτες εἰς τὸν ὃν εὐγενῶν τύφον, 
ἀλαζόνειαν, ἔρωᾶς,. αγεμίσους. σµυεσίας, ὠμότητα, οώτιδίκων «πιδυμη- 

πχὴς Ἀφλεῖτε, καὶ τό μζῥ εὐερεῶν ἀμνήμονας, αἀδικεμθῥες δὲ ὃδευυ- 
πίτης «φθὺς τὸ Ἀποτεν. Ταῦτα μλὸ ὧωυ εἰ μόνες εἰς τώτης «φθθσήκει, 
δικαίως ἴσωο ἂν ἡμῶν ὅτω ῥηπορόύευ σιωεχωροῦμὴμ. ἈΝαωὶ δὲ μη 
ὑμᾶς. αὐτὴς τώτων τό ἱαθηωάτων ἐλάλέρς ἐποίησεν ὀκείη ὑμετέρο 

Β «φξόνοια χεησμολόγος γραῦς. Διὸ γοιῦ ἐφ᾽ οἷς τὰς ἄλλης σωφρονίζετε, 
πι αφ ὑμῖν ἀφαιρεῖτε. 

ο αδ, Φανερὸν τούιω, Εφίω ἐφὼ, «δι ὧν πάλαι διηποεήσωμΏν, αἱ 
πά ποτε οἱ ὁκ. πάλαι πλβσίων, Ἡ οἱ ὁπι πάλαι απουδαίων εὐγενέςεροι δὸ- 

| χοῦσιν ) μᾶλλον ἶδ σιύεγίυς ποάγαδὼ κεκτηµλων. Αὐτὸς 3 ἐγγύ- 
τερὀς απυυδαῖος ὦν, ἡ πάππα απουδαία τετυχηκὼς, ὧσ᾽ εἴη ὢν εὐγενὴς ὁ 

ο αγαθὸς ανήε. Κα τινες εἰθήχασι, ὅπως ὁκ τὸ Φελέγχειν «φθθσποιά- 
μόμοι τὸν  συλλογισμὼν τῆς εὐγενείας, ὥασερ φηὺ καὶ Εὐριπίδις, ἐχὶ τν 
ὁκ πάλαι ασεδαίων εὐγένειαν ΦοέμΏμος Ε1), λλλ’ ὅτις ἀνὴρ ἀγαδὺς ἁπλῶς. 
Τὸ δὲ οὔχ ἐπ λλλ ὀρὼς ζητᾶσν οἱ Ὁ ὀρλαίαν Ὀχρετὼ «ὠθβστέντες. 

Α. 6. ιδ] Μ6. κωδ. Ὑγους. 
Β.2. ἀφαιρῖτε] Ῥοβ Ώαο ἵἴεταπα Ίασυπα η Ότασο, 4παπῃ γετῇο Τμαξ. οοπιπιοᾶε Παρρ]εξ. Τίαφπε εί {οέας Ατί- 

᾿. Βοῖε]ῖς Ίοσις Ῥεπε Ίοπρις ἀεεβ ἴἵπ Μ5. ᾳποά οαπι ρτῖοτίρας 1] ταῦτα ὤφ ὑμῶν ἀφαιρεῖτε Παἴῖπα «ο- 
Παηρῖϊτ χα: Ταῦτα ἓὲ Θεόγνιδος «εριφέρται, κ.τ.λ. Ἠαῦεῖ ἵἈπιεῃ Ἠ]απι Απίβοίε]] Ίοοσπι ίοῦα:α5 ρας. 
498. εκ αΎπο εὔπῃ τερτα/{επῖανΙ. Ίο Ρ. 

Β. 4. δηποήσαμε] Βίοῦαας Ἠαδεί γουεπι ΠΙΙ]Ι, διησαρύποµε», Ῥτο αἩα ἀἰίεταπι ἴ]απι εκ Οοάϊσς, 4Ἡεπη 3 
Θτοίῖο {αρτα οοἰ]αξαπα ἀῑκίπια», εχΗίρεπιας. ]ά νετο ἆς εἀϊεῖοπε Απτε]. Α]]οῦτος. 1699. αεαἰρίεπάαπα 
ει. Ὑεπεία επἰπι εἰ Απετρ. τεέτε ΠαῬεπῖ διηπορήσαµεν. /Ο1.Ε. 

ο.μὰ εί (αππεη ππυ]εα ἀευ]ατεταςῖς ἵπ ποδί]ίαπι {α- 
ἶαπῃ, ΑΓΓ. Παπα, απἹοτεπα, ἵπεεβος αἴποτες, 

δα λόνιον νμό αγΙάο5 αππιοδ, 41ος Όεπε- 
οι Ίπππεπηοτες {αεῖεῖς, Ἱενίππια αἀίεπι οοπηέι- 
αππε]ῖαε αοεττίπηος ἱπίεέχατοτε». Όυα: Π ἵη Τος {ο- 
ΊἸαπα αυαάτατεης, Ίατε Εοτίς ἀεε]ασπιαπάϊ Ιπ ος μπος 
εῄει Ίουι. ἌἈωπο οἶπι πο γος Ἱρίος- ααἶάεπι 
"Ῥτοπορα 1]]α νεβτα, {αιιάϊσα αηυς, ηϊς Ιθετος Ρεί- 
εατοατἰοηίδυς τεάἁαϊ, αμα: ἵπ 1 ομΕἱραῖί, Ρτίας 
εγε]]ῖες α νοὺῖς. 
ΧΙΝ. Αε πυ]]α, αἲξ, τατίο τεδάἶ ροῖεβ, ο Πο- 

Ὀμ]ϊοτεπα αἶιο αἱἴαπα ]αάϊσεπιας. Ιπππιο ποη Ίενες. 
νιάεππατ Ιπῖξίο: Ἠα]ας ἀμριεαείοπίς αεεα]ίβε, Πηῖ[ι 
πηανῖ Ατιζοτε]επι ἴ]]ο Πρίο Ἠδτο, ἄε Νοδί]ίσίε 
οοπ/επὶρίο, αιάΐτε: εγ/ῥίενωση ἐσίζωγ ε[ῇ, ἐπφκανην 
φμίά [επ{{επάηα ἂξ ϱο [, φιθά ασιἑαυίηηις Γα)π ἆ-- 

ἀπ: ΠεΊΙῥΟ, φιήά εσας [4 φισά 14 ΠοδΙΙσγες ες- 
Μεγές Γά{εαπέγ, ΦΙΟΥΊΙ οβει α {ησίπΦμο ϱεπεγῖς 
Λγήογάἰο Γερείωπέ”, σέ ΦΙΟΥΗΗ ΠΠΑΟΥΕΣ οσο ἵπ- 
Μεγυαμο Γργαέ δομέ, Φκα”α ΕΙ φιή ῥγοβίης αὐ[ηὲ 
4 ποδια ές [μα ΛΓΙΠΕΙΡίο. ΆῬογγο ἀδεβ ῥγοβίης, 
φιἱ [μα [ῥοπίο υ{γΗµίεηι εἰ, φιάη εμέ ζυμήη εοΠΗ{-- 
δεγεέ ῥη/η/ηοά ῥαδηί(]ρ. ιο [δέ τί ποδε ές ἄεηιηι 
{1ο [ἱς φ; [μεγτέ υίγ ο. Ιπορπέ [πέ εἰίαγε, 
ζἱ /ῥεείε φμαάα)η γεβγεβεπ/οπἰς 14 εὐπυΙΠεεγε []η- 
ἀἰεαπέν ῥεγέπάε φμαῇ ῥεγέεκεγεπέ ᾗ1/αη γαβἱοείΠαΓ16- 
ει εοπέγα ποὐιαίεπι. «ὁ Πεπιαάγράη [απε α[[εγιέ 
Ειγρίάεε: ο απέφιωίαίε 1ΠΑ]ΟΓΗ2Η «ο/1Παπάαη 
ε[[ε ποὐιαίεπα, [κά υἐγέμίε: πες ἄΙΜΗ ΦΠΟΠΦΠαΥΗ 
Ἠ0δ1/εΊη ΟΗΠΕΜΟ ε{]ε, 4 υἱγμσα οπή. «θα ἑάήπεη 
οβέοηό ΜΕΡΗ] ππέπης νετ εβ. πο γεζε ῥοπωπ! 
ἑα αἲε γε φιισ/Γίοπεπε, φΙκέ ᾖαιάει υἱγΗμή1ς, Ίρησα υέ- 
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Τα οἳ αἴια εἴπομΏμ, πουτέρν, ὅτι ἡ μθῥ εὐγέεια δὴν Ὀρετὴ γένας, ἡ α 
οἳ δεετὴ ασεδαῖο ασεδωῖον ο) δ9ὶ γένος, ὂν ᾧ πολλοὶ ασαδαῖοι τοε- 
Φύχασιν ἐγγνεῷαι. Συμεανει δὲ τὸ τοβᾶτον, ὅτων ἐγγένηται δρχὴ ασὲ- 
δκία ὂν τῷ γένει ἡ ὼὸ δεχὴ ποιαύήω ἔχει Ἡ διύαµιν, πολλὰ «δαι- 
σκόυαάζει, οἷά περ αὐτή. Ττο γὰό ὕδυ δρχῆς ἔεγω, ποῄσαι οἷον αὐ- 
τὴ ἕτερο πολλά. Ὅπω ὅἷνω ἐγγένηται ποίᾷτος εἷς τις ὂν τὰ γένει, καὶ 
«/ ων - λ Ἰ 9 3 / ῃ Ἡ όν. (7 ἕτω ασεδαῖος, ὧς Έχει τὸ απ᾿ ὀκείε ἀγαθὸν πολλὰς γενεὼς, τοῦτο 

..»., . ασεδαῖον ἀνάγκη εἶναι τὸ γένο. Ἰολλοὶ }ὸ έσται ασδοῖοι ἄνθρωποι, 
ἄντε ἀνθρώπων ᾖ τὸ ένο, ντε ἵππων, ὁμοίως δὲ κοὶ οἳΏ αἴ ἄλλων 
ζώω. Ὡς εὔλόως Εχ. οἱ πλήσοι, ἐσ]᾽ οἱ ἀγαθοὶ δλ. οἱ ὁκ πάλαι 

πλησίων, Ἡ ὂκ πάλαι ἀγαθὼν εὐλωᾶς εἴον ἄν. Ζητᾶ 3ὸ ὁ λόγος τ' ᾱ- 
γαῦα. ᾿Αρχὴ }ὸ ἄνωλεν πάντων. Οὐ μἱὼ ὃλλ ἐθ οἱ ἐκ. «θονόνων 
ἀγαδῶν, εὐωὲς παντως, δλλ ὅσοι πυγἸανεσυ ὀρχηνοὶ τν «φδγόνων 
ὄντε. Ὅταν μὺ ὧν αὐτὸς ὠγαβὸς, μὴ ἔχει δὲ τοιαὐτίω διύαµιν Ὁ 
Φύσως, ὧο ἠκτει πολλὴς ὁμοίωο, ὔχ. ἔχει Ἀρχίὼ ποιαύτω δώαμῳ 
ὂν τάτοις Αρχὺ τὰ λύες καὶ εὐγμέῖς, οἳ Ἀπὸ τάτα τὰ λες ὄντες, 6ὔχ 

Α. 5. οἷον αὐτὴ] Οοᾷεκ Μ5. Α. Βίοσαῖ, 4πεπι α (τοίῖο οοἰ]αίαπι ἀῑχῖ, Ἱερῖῖ οἷον αὐτὴ, ὤπερ αὐτ. Βεὰ Ροβοτῖο- 
το ἆιῑαδ γοσες παία8 Ρυίο εχ Ῥγοχίπηε αηίοοεζεπ{ῖβιαβ οἷα πε. ΟΕ. «μμ 

Β. 5. ὁ λόγος τ’ ἀγανα] Ἠοο ρετ Μοἰβϊ ααί ἰγρορταρΗί εττοτεπι Ιπγοξχυτη γἱάείατ. ΊΝαπι Βίοῦαεί Πρία Ἠαο 
εἀ]είο Παῦεί ὁ λόγος τ' ἆληνῦ, Ἰάαιε εί (σείπεταθ εἰ Βειτοπιθ εχρτεβεγωπίι. /υττ. μα 

Ο. 4. ἸΑρχὴ τοῦ γένως] Ένοεας Ρτουα] ἁμΌιο ἵπ Βίοῦαο οοτταρία», αδί πΙΒΙ] ]αναί οοἰ]αίίο Οτοιῖαπα. Ιπίετρτεβ 
Ρίοῦαρὶ ]εσῖ Ρτο αρχὺν Υυ]ὲ ἀρχή. Ἐεττοπις ν]άείαγ Ἱεσῖπε σὔν ἔχει ἀρχὼν τὸ γένως. Ἠ96ΕΒ τοιαύτην δύναμιν 
εχ {αρετιοτίθα8 ρεΓρεΓαπη Ἠΐο ν]ἀεηίατ τερε(ϊία,. Ἠ/ο1ς. Ότεᾶο Ώσο ρτίπιαπη Ἱεγ]ίετ οοτταρία, Ῥοβεα 
αὉ αἰῑϊς ἀείποερς οοττεξτοτῖρας Ιπίετρο]αία, Ἱία τείεςαπἀο ε[ε Ρυγσαπάἀᾶ--- ὧς τίκτειν πολλὼς ὁμοίως, σὔκ, 
ἔχει ἀρετὴν τοῦ γένη. Κα εὐγενεῖ οἱ ἀπὸ τ.τ.γ. Ἀ/νττ. 

{/]αΐο εοηῇΓπαία)η βές {εηίεμέέας αἀβίδεπί. «Ὁμίά 
ε[1εὲ εα/ε, ἀἰκίγως, ἴά αίεπα 1η ῥμλέα εγαέ, φιοά 
πόδας ϱ/} υἱγές εοπέπµαία σεπές αἰοη]ων. }1Υ- 
{1 ῥοπίη ε/» ελα δοπα Γαμημία ε[, ἐπ Φα εὐπη- 
Λίγες [με ῥο/2ργὴς υἱγέμίετα φώς ῥεΥ παπι» {γαάἱ- 
ἀεγιωή. «Θλοά πω ἀεπηισι [1 υεπῖήν εµήῃ εα Πωκ- 
εν α ῥγπογάίο ποδΙ]ὲν ῥοποφµε. «Λαπφμε ῥγΙπεἰρίο 
υής ϱα ἐγέῤία ϱ{], ιἱ πιίία ε[α[πιοάί ῥγουγεείν ε- 
{ῤηοάὲ [ιεγή {β[πι. ος ΠΠ εἰ οβµς ῥγιπορίέν 
αα πημ]ία [1 [πη]ία σἶσπεγε. μπι ἐσέ{γ ἐπ σεπέε 
αἰέφια εκ/ΗεγΙέ φιή/ρίαηι {π θΗπο πιράμηι α[εξξω 
44.0 δεπε πογαέμα, μέ εἶως ῥοπιίας αἲ αἰίον ε][επα 
Γαππέῶ ῥεγ «ἰαΐες "μίας ῥεγυεΠίγε ῥο[1ὲν εαπι 6εη- 
{οπα ε{[ο οβέὔπαα πεεε(αγω.. Επί πι εα πμμΗ 
εγωπέ βοπαπες εργεριν [7 βοπιπ”ι ῥγοβαξο Γπεγῆ : 

{α ΕΟΤ µη εφέ, εἰ ἐπ εεἰεγῖς απηπα[έδες ααἲ ειµ-- 
επι πράµηπ. «ΦΙάΠΟΟΥΕΤΙ εοπεπίαπεωα [έ, βαμᾶ 
ε[[ε ποδίλεον φιιί αῑυέτες αμί υἱγΗΗ1ς ἠαμάε ῥγώ/απέεν 
Γεγήὲ : [ρά 205. φΙΙΟΤΙΗΗ 714/0γες { πέέπια υεί/ία- 
εἰς 7167ΠΟΥΙᾳ, υε] αἰυίέευ αἰφιαπάο νε] δοπί υἱγ1 εΧ-- 
Απ εγίπέ. ας επίπι ζωα έίοπε ντι ἐπάσσαἑν. 
«θοά αμέεπι ἡπίδίμπα εῇ, ο/η εαβηῖ, { γείγο 
ὤρας, γεβεγὶρίμν. «Άεφιε υεγο ποδί]ες εοµήηιο [οπής 
ΦΗΟΥΙ7Η εσγερΗὲ Πά]ογες, [εά {4 ταΜέωπα εχ Ππα[ογέδαιν 
μέ ῥγπείρες {π εώρπάα Γαπήῤα Γιογωηή. «θά [ 
ῥοπ5 φι[ρίαῃ [μα [ροπίε ποᾳ ῥαδεί εαπι υπ Πα- 
μη, μἱ [ή [ηη]ες ῥΥΟΕΥΕΑΥΕ 1111105 φιεαή, ΠΟΠ β0- 
{6 αὐ εο αμεί ῥΥΙπαβρωα επί. {στ δὲς γεν 
«παπά μπι ε[} επ] [µε σεπἠς ῥγιπειῥίωση εἰ 1 ἄε-- 
πα ποδέ]ες, φοἱ πα({ {περα Γαία [πέν {- 

ο ὰξ- ο ο μο  ππουμν-μασοψεν μμ ώώφιον ο ον 

αν λακὸ) 

ο 

« 

τν. 



ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. όμς 

τα ἐὰν ὁ πωτὴρ εὐγενὴς ᾗ, δλλ ἐὰν ὁ Ἀρχηγὸς τὸ ολύης' οὐ 29 ὃ αὐτὸν ὁ 
ἡ » / ᾽ Χαλ λ. ο, δι, ͵ / . . 

πατὴρ ἐγέννησεν ἀγαθον, δλλ) ὅτι κ τοβτου γένες ἰωῦ. 
εέ. Ταῦτι μὺ Θεόγνιδο «ὉὈριφέεεται, ὡς ὁ Μεγαρεὺς Ἐενοφῶν 

λέγε ἅτος ὁ ποητὴς «ἴθι ὀρετῆς καὶ χαλίας λόγους ποιΐτωμ, κ) εἰκότως 
«δι ἀνθρώπων βία Ἀπομνημόνόυμα, καολθῶαι διύαται, «ραπλησίως εἰ 

τῆς ἱππωβς ολισήµων τις, αδὶ αὐτῆς ἐγεγράφει. Τάτου τῇ “σοιήμᾶτος, 

5 ὡς οἵμα, σανικαμΏῥη αν Ἀρχὴ, ὅταν Ἀπὸ τῇ χαλΏ τὸ γένς «φθὂοι- 

λεν ἔσεδ-αι χφλὸν, εἰ μὴ κοὶ αὐτὸ τὸ αὐτὸν γεγνήσυντα, κάλὰ Ἱ. 

"πᾷτο χφίρλον ήθη Ἡό ἄλλων ζώων «δαδέγμασι χεϊῶ αι, ἅπξ σέ εἰκῇ 

λλὼ απουδαιὀἹέρως τοέφεται, ὧν «ξὶ τὼ κηδείαν κοὶ τὼ Ἱεροπείαν οὐ 

μικροῦ ποιάρίθα, Οὐχ ἀνόυ τέχνης ππνὸς, ὡς γενναότάῳ τυγλαένωσι, ὅπρ 
ο χρὴ διλοῖ αἱ) τὰ ἔπη τάδε 

Κραᾶς μὲ κο) ὄνς διζήµεδα, Κύρνε, καὶ ἵππες 
Εὐλμέας, καὶ τις [βόλεται εξ ὦγαὢν 

«Κτήσασθαι, γῆμαι δὲ κακίὼ κακᾶ οὐ µελεδαυει 
Ἐοθλὸς ἀνὴρ, ζώ το χβήµατε σολλὰ διδω. 

Α. 4. Ταῦτα μὶν Θεόγνιδος] Ῥτο Ἠϊ9 Ώσο Παδεί Θίοῦας «ἆ. Οοἶοη. Αἱ]οῦτ, Θεόγνιδός ἔσιν ἐπὶ ᾧ Μεγαρέω.. Ἱιερε 
ἔπη Ῥτο ἐπί. Ἠϊπο Ύετο Ῥτο Μεγαρεὺς αριιά Ποβτιπῃ οΠΙΠΙΠο Ἱερεπάιπα εβ Μεγαρέως, εἳ ροπεπάπα 
Ρτοχίπιε αἆ Θεόγνιδο. Ἠῖς επῖπι εταί Μερατεπῇβ». ΤὨεϊπᾶε νετὺα: ὡς ὁ Ἐενοθὼν λέγει οο]]οσβηάα ν]- 
ἀεπίασ ροβ ὅτος ὃ ποιητής. ΟΙ Ε. Ῥτορτοάϊίας ποβει οοπιρϊ]αΐος 1Π Βίοῦαο, ο Ρτοχίπιπι ατηρίε 
οσα ααϊ {ας Χεπορμοπς ποπιῖπα εχ[αί, Γερεπάππῃ, περιφέρεται; τοῦ Μεγαβέως, ὡς Έενοφῶν λέγει. 

Ἠήνττ, 
Α. 6, Τύτη Ὦ ποήµατος---προοιμιάζει] Ῥτανα εἰ {οἶασα οοπιροβίίο, Τ,αίίπαπα οοη/{αε(αάἴποπα τεάο]εης. Ἡ οἰαῖε 

᾿ἀϊσετε, Ημ] (ατππῖς οοπαπιρπάαέι ϱ/} εογάζµα, φία ογάέωγ αὖ ῥοπεβαίε ρεπετῖ. Ῥτο ὅταν Ἱεραῖη ὅτι- 
Ἠ/νττ. 

0.2. Κεὼς] Ἐχβαπί εα Ποάϊεπαπα Ἱπῖετ {εηίεπεῖα ΓΠουσηϊάϊς ν. 173. ία. οι. ὙΨετίαθ ον οἩπη {οίο 
Χεπορλοπίῖς Ίοσο, εχ Ρίοῦαϊ οοἀϊσο {οπῖρίο Ῥατίπεπῆ, επιοπἀαΜάς τοίοτίι Ἑτιπε]ίως ἵπ Ῥοεί. ἄποπι, 
Οτ. Ρ.28ο. Ί/υττ, 

οτε εα Ίεσε, [ αμέ]ογ ῥγήπις ἑέα [8 πο «μήεύη ές 
ῥαΐεν ῥγοκίπηι. Εἰοπίση, φμί ϱ[ βαΐεη, πο εδ {η 
ἔπρεπα αμηπίακαί υἴγ σι Φοπιώη, φμά ε/} ῥαίεη, [εά φια 
ξεπίέµο {ρε ε/ῇ 1η Ρως απλα. 

ΧΥ. Άιαιε οφυ]άεπι, Ἡξ αἷε Χεπορβοι ἸΜε- 
Ρατεπῇς, ΓΠεορπίάϊς οατπιίπα Εετυπέατ. Ηίς Ρροεία 
ἆε ντέαίε γε](αιε Ποπαίπαπη, πες αἰία τε ]]α {ετ- 
πιοπεπι Ἰπβήταϊε: πες Ἱπ]ητία ἀῑοί Ροίεβ «οπι- 
πεηεῖας ἆε Ποπιίπαπι νἰία: Ἠαιά αἰῑεετ 4 ματι 
{Π ρετῖεις τεί εαιεβτί εα ἆε τε [οτἱρέμπι α]ἰαιοὰ 
εἶαί. Ἠι]ας ροξπιαξῖ, ππεο Ἰμάϊσίο, εετίε ΙΠ[- 
ταζαπῃ ε[ὲ ρεϊπείρίωπη, «μπι οτάϊειτ 4 Ῥοπίϊαίε ρε- 

πετῖδ, Άαπι ἵέα {εη(ιεῦαί, πες Ποππίπεπα, πες α]ῑιά 
αιἰάαυαπη, αιοά ΡΓοστεαέι, {οτε Ῥοππ1, πΙΠ, αμα: 
Ἱ]]ιά Ρτουγεβίιτα [απε, Ῥοπα ΠΠ. Όυιατε γἰίαπι 
εβ εἰ, οείεΓογΙπαι αππιαπεῖαπα εΧχεπαρ]Ι5 αἱ, αμα: 
ΏΟΠ {ΕΠΙΕΓΕ, {εά αοουταίίας, αἰάπέατ, αµβεαιε ἰ-- 
ταηῖµς εξ οοπιαπέασ αμαάαια ατίς, υί ποὈιΠβίπια 
εγαάλητ. Ιά αιιοά Ιῖ5 γετῃβρις {αεῖέ ρεγίρίουυπῃ : 

Εοτεῖθ εαπά8 βγπιμίαπε ατίεθ, ποῦ Υ]]9 αίε]]ας, 
Ἐρτερίο αἱ 4{ {αηραΐπε, Όγτπε, γο]ιηί; 

Ει {αἰασυπί οπηπες 4Ρἱ Παῦετε. Αἲ ἔσάετα ]απσῖε 
γα, 4 ἀεάετίί Υῖτ 6επετο[α8 ορε», 



ό1ό ΥΠΕΡ ΕΥΤΕΝΕΤΑΣ, 

Οὐδε γωωὴ κακξ 5 ὀνδρος ὁ ὠνάνετωι εἶναι ἅκια | ..α 
Πλκόν, ἀλλ -ἀφνεὸν βύλεται ὠντ' ἀγαθου. 

Χρήματου ο) πιμῶσι, κο) ἐκ. κακοῦ ἐολλὸς ἔγημε, ω 
Καὶ κακὸς ἐξ ἀγαροῦ, σλᾶτος ἔμιζε γήος. ο... 

Ὅσν χο ηχει τω ἡν ἡῶν γένεσιν, ὂν τώτοις τοῖς ἔπεσν ἡ αν οα 
ἄγνοια θλὄτα κοὶ αἱ τῶτο συµίαίεω τὴς ὀρδόξες οἴκες ἀμαυρᾶῶς, 
τῷ τὰς εὐγενεῖς τοῖς οἰγενέσ' συζόυγνύῶ-αι. Οἴωπαμ μβύτοι πολλοὶ τὼ 
ἀνθρωπόύω ὀπιθυμίαν κο Φιλοχρημαπίαν ὂν τότοις χφτηγφρᾶαῃ, Φόπι - 
θύδεὶς Φῥαιτεῖται βειλόμλρος χρημαπζεῶ ο] τῇ ἀ γενὴς ο] ἄδοξος, τῇ 

 κοχὸς κο αἰκθὸρ νεβαι Οὐ μῥ δλλ ὡς. ἐγώμαι τὸ τ' ἀνθρώπων 

νι όμή μάλλον αἰπάσαι τ αἱ9 Φιλοχεημαπίαν τ. εὐγνειαν ἀνεχομῆῥων 
« Αρλ θΕίτηλον νεα]. μό θωδασ Φις 

ι. Αλ ἐπὲὶ ὁ Χρύσπππος ὀξ ἐ ϱθαροῦ Εἰρτίδω αθὺς ἡμᾶς οὖα-- ο 

μάχεται Φέρε ὃἳ, «σελφέρωμὴν ὧπε ἐ ὀκείνος ὁ εὐγενείας. υκάρυξ ᾗδε αι - 
αὐτῆς. Οὕτω 29 αὐτός' 

Εὴ τοῖς ὂν οἴκῶ χθήμασν λελάρμελα, | 
Ἡ ὃς εὐῤῥεια και) τὸ Ὀλνάίον μένει. . | 
Φευ, Φο τὸ Φιώαι πωτθὸς εὐγ)μᾶς πο 
Ὁσίω ἔ έχει Φρόνησιν, ὀξίωμώ τε' ' 
Κών 9ὸ σσένης ὢν τυγχάνη χρηςὸς γεγὼς, | Ἄ | .. - ο α . 

κι ὁν οὐ ιο... «. 

«5. Ὅσον ».τ.λ.] Τοησε αἰίετ Ἡροο εχη]δεί Θίοῦσρας Ῥ. 490. Οοπίεπεί {απιεπ Μ5. ποβταπι .. ν ποεβοπε 
Ἐεττοπί. οι. 

8. τη ἀγενὴς] 1,εσεπάτπι, τῆ μὲν ἁγενής, ὙΤσττ. 

4. ὦλλ ὧς ἐγόμαν---αἰτιάσαι] Ἐεδῖας Πιεγαί, ολλ) ἐγόμαι---αἰτιᾶσθαι. ΊΝτττ. 
1. ἐξ ἔραγοῦ Εὐρνπίδυ] Ταϊπίίαας. Ἐν Εωτίριάϊς απιαίοτε, ποβετ Πέ ἆεπμο αἀυετ[αγής. οι οερίε Τα ΐπις 

1πίοτρτοἈ, Ἠντττ. 
8. Οὕτω 2ὸ αὐτὸς] Τα Ειτὶρϊᾶϊ9 εβαία αβετί εί ΡίοῦαεΙς Ρ. 497. /οι. 
4. Εἰ τοῖς ] Ἐκβαπί Ώρες ἵη ΤεππεΠ, Ἱπίετ Ἑτασπιεπία αριἀ Βαππεβαπα Ῥατί. Π. Ῥ. 407. οι. 

Ἐαπιῖπα ππ]]α {λοτος, φααπην]9 σοπετοία, τεου{αί 
Ὠ!ν15, Ώμπο {ο1 Ρτα{ετεί 1]]α ν]το. 

αζα απιοτ εβ {πππτηας, ν]επα 491 ποῦ]]15 αρίαῖ, 
ΥΠ] εἰ ερτεσίαπι, {πτραί εἰ ατοᾷ σεηα5, 

Ηϊς νετῃδις ἀεο]αταίατ Ποποιίπιπα ΙΠίοίεία, οαιοά 
αἴεϊπεί οαἆ ρτοςτεαίίοπεπι {οὐο]ίς; αίαιε οὗ εαίι 
τεπι εγεηῖτε, ξ Εαπῖ]ίαε ου]ιίᾳαε Ὀοπίςας {εη[πι 
παπιαξυσ, ααοἀ ἀερεπετες {ατα {αρε ποὺι]ίρις ϱο- 
Ρυ]απέατ. Νοπ ραιεῖ ἴχππεη Πὶ5δ γεγῇίρις αοει.- 
{ωτὶ Ποποίπαπι οαρίά[(αίεπι εἴ {οτὰςς 3 Ροξία εκ[βῖ- 
πιαῦυηί, «ο ποππἶπε, ααοά Θογαπι ΠΕΠΙΟ τεου{εῖ, 
πιοάο {ε Ροβεῖ Ἰοουρ]είατε, ἴδππ ἀεσεπετ εἴ Ίδηο- 
Ρ1115, αααπι γ]θοίας εἰ τατρῖς εναἆετο. Οείεταπι, 

πιεα αυἶάεπι {επίεπίῖα, Ποππίπαπι Ἱη[οἶείαπι η γα 
ἀερεπάα ροξῖα5 ασουαξ, αἱ ποδϊΠέλίεπῃ ΕΠΙ. 
οἶαγαπα ἐπείαατιπι ορπῃ ΑΠΊΟΓΕ {εηίάπη ἀε]αδί ρα- 
τἶαηειΓ. 

ΧΥΙ. βεὰ απαπἆο ΟἨτγβρρας εχ απιαίοτε {ιο 
Ειπίρίάε πο ορρµσηαί, Άδε νετο, ΡΓοίεΓαπηυς, 
αὐας ες ]]ε ποθί]εαεῖς ΡΓ 20Ο Ρτο ποήἡμαῖς ςε- 
οἰπί, δΘἱς αμτεπα 1]]ε: κε 

Οιιαπινίο {απι]]ία ανά {αρρείαπί ποὈῖς ορ6, 
Θεπετοίαθ απίπηυ, ρε]ίσα ποδ]]τας πιαπεπί. 
(Λτοῦ «πένα Ὠΐναπι πιπηῖπα |) ραιτῖ ποδί]ς 
Έυο8 αἀάῖε απἴπιο», αποά ἆεσας βάποῖα. 
Οαπηνῖς οσείῖα» ποὐί]επι ορρασπεί νίταπη, 
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Α Τιμλὸ ἔ ἔχει τί, ἀνοιμετβάμενος δέ πως 
Τὸ τὸ γη, ο ολννάῖον ὠφελά πρόπῳ. 
"Ημών τί δητο τυγχώνεις χείαν ἔχων ; ο. 

- Πατέρων 9ὺ ἐα)λών ἐλπίδαρ δίδως 2γώς. 
Πένης 2ὃ οὖν ἐν ὀκθν ἆ ὠπώλεσεν τὸ τῷ πωτθὸς λροίίο” 
Φέρει ' Ὦ κφὶ τῶτ᾽ οὐ ) μωκῤὸν ν εὐλμης 

8 ΄Ανηρ θρατηγῶν, εὔκλεα τ ἔχων Φφώτν, 

.. Ἔν τοῖς τέκνοις 9 ἡ Ἀρετὴ τῶν εὐλμων 
Ἐνέλωθε" αρέοσων { τ επι σλασία γάμ». 
Δεφὸς χαθακτηρ κώπίσημος ὂν [βροτόῖς 
Ἔα)λῶν λνέδαι καπὶὺ μας ἔ ἔρχεται 
Τῆς εὐλμέως τάνοµα τοῖσυ ὀζίως. 

Ας λος 
ο Ταῦπι μὴν 3ὸ σὲκ ἔπν ἀνθρώπε 2[ μα χομόῥα κο απαξαλλομηῥ, τὶιὸ 

εὐγένειον, μᾶλλον δὲ ἐπαινοιῶτος καὶ ὼωραίροντως. Τί σ]) ὀκεῖνα τοῦ 

ον 
Οὐκ ἔσ τᾶδε παῄῖσι κώλλιον άέρας, 
ἛἨ πουτθὸς εο)λᾶ κθγαν σεφυκέναι, 

ο1 ο Ταµέω τ' ἀπ ἐοθλῶν' ὃς Ὁ νικηδεὶς σὸλῳ 
Ὀ δις Κακόις ἐκοιώνησεν, σοκ. ἐπαμέσω, 

ο, ., Τέκνοις ὄνειδος ἄνεχ ἠδονης λιπέν. 

Τὸ δυσυχὲς φὸ ἡ  εὐλρεί θμιώκται ν 
να ο” μᾶλλον ἡμές 9ὃ κακών 

τον σεσότες εὕρομεν Φίλε. 
ΔΝ ὁ σεύίδον σωφρονομῶτ' ο ήρωμαι 

Α.4. Ἡμῶν τ.δ.] Ὑἱὰε Ἑταρππεπία Εππίριάϊθ εκ Απελεῖαο Ρ. 457. Ίου. Ἐκ Ρίοῦεεο Πππίέμπι, ρτοχίπγαπα 
ἀεῖποερε απίεοεἀεπ!ῖ Ρ. 407. υττ. 

Α. 6. Φήρι δ] Ψἱάε αο ]. ο. οι ς. Τίεπι ε Φίοῦαο, Ρτοχῖπηαπι απηοσεἀεπ!ϊ, Ἠ/Υττ. 
Β, 4’ Δευνὸς χ.] Ἐκβαίι ἵη Ἠεουδα ν. 379. ους. Αί ποβετ οοπαρί]αῖος ο Βίοῦσο. Βαρηϊέ, πδί ρτῖοτὶ ἀεί- 

οερ» [αρ]εέταπι Ἱεσίίατ ρ.498. Ἠ/Υττ. 
. ναι Ὃ ο] Ἐεέτας ἀῑχΙῆεί καταθάλλοντος. ΥΤΤ. 

60.4. Οὐκ ἔσι] Ηετασ]ίά. ν. 908. οι. Βαπιίαπα εκ Βίοῦαο αδί ρτῖοζίρας οοπϊπαβέαπῃ Ἱεσίίως, Ίγσττ. 
Ὦ. 6. Τοσὸν δὲ] Τῆα ᾳποαιε {απί Ειπῖριάϊ αραιά βίορααπῃ Ρ. ον Ίος. 

Ουπῖς νετεπάμ» {αΠΠΟΠ ετῖξ, πεοποΏ ραἱτῖ Ἠα ααἰάεπῃ ΠΟ {απέ Ποπαϊηϊς ορρυρπαηεῖς εί ἆε- 
Βεσιπα Τρίε τεριίαπθ {αξτα, οτείοεί πιοτίδιφ, Πεϊεηείς ποὈΙ]έαίεπη, ροξῖµ» γετο Ἰαμάαηεῖο εί εῆε- 
Οι]ά ποβτὶ ερεπίεπι οΆ{α8 Ἡπς ἴο ἀεια]τ ὁ τοηείς. Ομίά 1]]α ε]αίάεπι ὃ 
Άρεγατο ἄε Ύπο πιν]ία ποδϊ τας ΊπΡεί. 
«Έα οείετα απ{ετί Ἱπορῖα, βεπετῖς ἀεοῖθ 
Αιΐετταο πείοΙε. 
α1ά γετο ππα]απα τεία]]{, ρτοίαρία 
ΒΙΐποα Ἱπιρεταίος ποὈΙ]1, ἔατηα Όοπα: 
Οεπετοία ραίταπι Ε1119 γ]τία» Ιπεβ, 
Ὅπαασιε οτενῖέ, πιε]ῖοτ ορπ]επί] {]οτίθ. 
Ἠ]υβτε εἰ ἵπρεης {ροοῖπιον ἵπ πποτία σας 
Βετρς οἶατα σεπετῖ5 ΠΟΠΊεΠ αιφε/οῖξ, οιῖ 
Ῥεοις εχρτοῦτατϊ {απηϊ]ίς Ίατο παπά Ροίεβ, 

Νοῦ Ρτοπαίαπα παπα Ηετῖς ρτα/ἑαπίῖας, 
Ας ποῄβε Ραΐτεπι ποβί]επι {οτίεπα, ΡΓΟΌΙΠΙ : 
Βοεΐαπηαπε 1ε6Ι ποθῖ]επι, Βίπ φας πια]α 
ΗΗΡΙάϊπε απιεθ ]μηρῖί οῬίουτας ασε», 
Νοπ ]αμάο. Ταπί παπι νο]αρία», Ηετῖς 
Ῥτοῦτατη τί τε πα ας σεπετῖς, εἰ {ωγρεπα ποϊατη 
(επετοίαβθ απίπιας ν]ποῖξε αἀνετία, εἰ ἆοπιαί, 
Ισηανις 1] οεδΙί. Εί πο υπο 
Μετβ Ρρετῖσ]ο, {επβπαυς απηίσαπι Πάςπι, 
Ὀίαιε αἆεο Ρπεταπι, {αΐ {6ἱο, ἱποεβε ρπἀος, 
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Χρησοῖς 9) ὁμιλοιώτ' εὐσεοῶν ἠσκηκότο. 
Γῶς ὧν ἂν ὁκ τοιᾶδε σώματος κακὸς 
Γένοτ᾽ ἄν; ἀδεὶς τᾶτο µ ἂν σίλοι ποτε. 

Τοτ' εὖλνες 
Πολλάὼ δίδωσ᾽ ἐλπίδι, ὡς ὤθξεσι γή. 
Τὴν εὐλειαν, κοὺν ὤμορφος Ἰ γάμος, 

Τιμώσι σσολλὸ ασρὸς τέκνων χώραν λαδέῳ, 
Τότ ἀζίωμα μαλλον ἡ τὸ χθήµατο. 

᾽Αλλ’ εἶπερ εἶ νναιος, ὧς αὐτὸς λέγεις, 
Σήμα, ὅτε τ’ εἶ κο) ποεν τὸ 3 καλῶς 

ΔΝ » ΛΑ δν / / Πεφυκὸς ἔδεις ἂν µιώνειεν λογος. 

ζ’. ᾽Αλλὰ τὸν Χρύπππον αφωμὸρ, ἐχ ἅπαξ ὀνανπάμῆρον ἑαυτά, 
ὥὤασερ ὂν τῷ «οβότῳ «ξὶ αγαθῶν κοὶ ὂν τῷ «θὶ Ῥητορμκῆς, ὑγίειαν ο 
ἐάν το τοῖς αγαφοῖς ὀναριφ μῇ οέχ ἀντπμάχεῶ αι, καὶ ὂν τῷ «δι τς 
χο αὑτὸ αἱρῶ Φδδὲ μανίας Ἄποσερει τοὺς πώτων χοπαφρονομζ.. 
Καὶ τῷ ὄνπ ἔτ ἐκεῖοι εδ οἱ Στωϊκοὶ δξονται τῆς εὐγενείας, ὅσοι τοι- 
αύτης ἐφαή]ονται Φιλοσοφίας, ᾗν τὰ πάν ὡς Ἀπὸ Οείαρ μηγουῆς ἑαυτοῖς 
σιυτόµως πορηγειῶ αι μεγαλαυχᾶντα/ αὐὑτᾶς πλεσίες, εὐγενεῖς, καλὰς, 
βασιλέας 5) τὸς δλλ’ εἰ μἰὼ ἅτοι οἱ πλήσοι, τὴς ἄλλες 3 τροφἰὼ 

Α. 4. Τότ εὐγεὶς] Ειτῖρίάϊς Ίπο ἵπ Ἐτασπιεπί, αριά Βατπείατα ρ. 472. οιξ. Δί ποβετ εκ εοἆεπι Ἰαδει 
Ῥίοῦαο Ρ. 408. Ἰ/νυττ. 

Β. 3. Αλλ εἶπερ] Τοσιβ Ἠϊο α Βίοῦαο Ρ. 498. αοοερία», τείετίατ βορ]οεΙϊ ἵπ Α]εϊίε, Ὑ/οις. 
Ο. 1. σερ ὠγανων] Ῥοτίο Ἠϊο εβ δες, 4πεπα Ταετίῖας ΥΠ]. 203. περὶ ὠγανων καὶ κακὼν σύνταξιν πρώτην Ὑοσας, 

μοι. 
Ο. 1. περὶ Ῥητορ.] Τναετίῖας Ἱ. ο. 1θτον ε]μ 4. περὶ ῥητορικῆς ΠΠΕΠΠΟΤΑΙ, ἼλΓοιιΕ. ἸΜεπιοταί Ἱΐεπα Ῥ]α{ατεῖνας 

Ρίοΐς. Ἐεριρη. Ρ. 1934, Β. 1οή7, Α. Ἠ/χττ. 
Ο. 2. σερὶ τῶν καὶ αὗτα αἱρετων] Ἠυ]ας ἨΌτί ποι πιεπαϊπ]ε Τ,αετίῖας. Όοις. Αἲ πιεπ]πΙε Ῥ]αιατο]λις. Βίοῖς, 

Ῥεριση. Ρ. 1948, Α. Βεπίεπίῖαπη ος οσο πιεπιοταίαπα, Ἱεπα εκ ΟἨτγβρρο τείετί Ῥ]αίατεβας, πυ]]ο 
ίαπιεη αἀάτίο Ηρτῖ ποπηῖπε Ρ. 1ο 7, Ε.. 

Οεἱεῦτατε οσα ααϊ Ῥοποσαπι αΠπενετίε, 
Βαπέχοίαπε πποτες ἀῑάϊοΙ. Ἠππε ετρο πια]απῃ ὃ 
ΊΠοπε παίαπῃ σεπετε γΙ]οίαπα ρυίας 2 
Ἠοο πα]Βῖ Ρτοῦαδίί πεππο, πεο Ῥετίαα{ετῖ{, 
Ἠο8 πιασπα σεπετῖς εἰαπίπάο ἤρεπα Γαοῖί 
Το {αρετρα {εερίτα Εχυτοθ{οιο. 
Οοπ]ακ νείυβα σεπίε, απαπωνῖ {αάα Π:, 
Αρρείιατ: Ώαπο {ρες Πθετῶπι σταίαπη Εαοῖΐ, 
Ορίυαίααε ροῖῖοτ ἀϊρηίτας παυ]ῖς Ρ]ασεῖ. 
8ἱ, αἱ ρταάϊσα» {ε ποδί]επι, Ἱτα {6 τεβ ΠαῦὈεῖ, 
Άοπιεπ ρατεπίωπα εἴ ραϊτία παττα: εχ Ὀοπί8 
Οι]εΈφαἱά ετεαίωτη, ρο]]αὶ ἀῑέι5 πεαιιῖτ. 

5. μηχανής] ἴπ πιατρῖηε ΜΕ. εχίῖαί ῥάοδ». Αίαπε Πα Ἱερῖί Τπίετρτες, εἰ Ἡος ν]άείας τεξήας. ους. 
1, τὸὺς ἄλλης) Τία Μ5. Θεά Ῥπίο Ώῶο ἀε]επάα {απιαααπα παία αραιά ο{οϊίαπίεπα Ἡοτατίαπα εκ {εᾳαεπεῖρας 

Ρτοχίῖπῃε γοςίομθ τὺς ἄλλης. Ὢ/οἸΣ. Ῥεέτε Ίγοίβας: {εὰ εἴ ἵπ εἰ μὸν υῖατη Ἰαΐεί, πΙΠ {οτίε ρ]ωτα εκ- 
- 

ΧΥΠ. Ῥδεὰά παξέαπιας «ἨΤγΥΠΡΡΙΠΙ, ΠοΏ ΠΟ 
Ίοςο οοπεγαΓία {οτοεηίεπι: παπι εἴ ἵπ Ἠρτο ρείπιο 
4ε Ροπῖς, εί Πῦγο ἆε Ατιε ἀϊῑεεπάϊ, ορε», ποὺϊ]τα- 
τεπὶ, ρα]οἩγϊειάίπεπα, {δηεαίεπαι, Ὀοπῖς { αιἱς αᾱ- 
{οτῖσαῖ, ποΏ {ε τεράρηλτε αἷτ. 10το 4«ποφιε ἆε 
19, αμ. Ρε {ε εἰραπέωτ, πε αἳ ἱπίαπία αυἰάεπα 
Ἰθοταί «05, αἱ Ἠαο ΠΙΜΙΙ {αεϊαητ. Ας τεγεΓα 
ηΙ]]. Η] πΙπΙ] βεοῖοῖς ποὈϊΠταίε ορι5, αἱ ἱά ρε- 
ης ΡΗΙ]οίορμαπάί {εουεῖ {μπε, 4ο Π5Ι ντ 
γε]ας ἁῑγίπα οπιπία {αρρετετε ]αάιίαηε: {6 ἀῑνιτες, 
ποβ!]ες, Γογπιοίος, Γερες εῇΠε. Ὠϊνίτες αμίεπῃ Πη, 
(εά αιϊ αὖ ας εἶδυπα επιεπάϊοεηε: ΠΠί Έερες, 



ο η ο. σσ σσ 

ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

Α «οθοσαιτῆσι, πούτες ποὺς βασιλέας θὐδείς ὑσακθει. Αὐτοὶ πῶσν ένοχοι 
πὸὲ παντα κέκτίωτα), μόλις ἐπήλυδες τὸν οἴχον μῥ εἰς σεεῖς μας µι- 
ὢωσάμλμοι, τὸν ὃ μιῶὸν σόκ Ἀποτελοιῦτες. 

/ 
η. Ὁ ὃ) Φίλων ἐχ ὥασερ σοὶ δοκεῖ, ὄντως ἀδιχος αἱακεῖται «φθὺς 

πὼ ἀὐλύειαν, ἔτε τὸ τῇ Λυκόφρονος γνώμίω δοαµάζει, καίπε αὐτλὺ 
ἀναφέρων.  Οὕτω 29 ὀκᾶνος. 

8 Ὅλως δὶ «δὶ ὄὐγμείας ἐφὼ Ἀπορῶ, νας χρὴ χαλεν τὴς ὀὐγμὲς. 
Ἐἰκότως 3ὸ, ἔφίω, πῶτο εὖ οαπορῶν καὶ ὴὸ «οδὸὶ αἴ  πολλῶν καὶ ανα 
αἵά σφῶν τὰ μὸ ἀμφισεητέτω, τὸ δὲ οὐ λέγεται συφῶς εὐθὺς τὸ 
«δι τῆς διωάµεως. Λέω δὲ τῶτο, πότερον αγό πιµίων ὕοι χο] σπου- 

διαίων ἢ καδαπξ Λυκόφρων ὁ Σοφισὴς ἔ)ραψε κομόν π πάμπω. 

οἰδεταπί. Τε παπε εβ, {επιεπίῖατα οετῖε ]αναδίπηιιβ Ἱεσεπάο εἶτα. Οείεταπῃ Ώσεο εκ Ῥ]αίατοβί νε] ἵπ- 
ἵερτο {ππο Ἠδε]]ο, νε] Πιρετβίίο Ηθε[]1 εοπιρεπάϊἶο Ἱπ{οτῖρίϊ (ἱοἱρος αὐ[μγάῖργα ἀἴρετε φµαπι ῥοεία» ρᾶδ. 

ος αοςθ, Ο, ἵεπιετε ἱταπ[]αία ας Ῥετνοτία {μπε νττ. 
Α. 4. Φίλων] Οίς Ί]ε {βἱ Ῥμ]]ο, ποπ ἀῑκεῖπι. Ῥ]ητεν εοσαπι ἵπ αμεϊφπϊίαϊο πποπποτατῖ, ἀ]βεπίοι πηογο {1ο, 

οβειάϊί αππ]οήΏπιας Εαὐσιοίας ποῄῖετ ἵπ ΒΙΡ]]οίΠ, Έτασα Πδ. Π. Ρ. τ1Νδ. {α. Ἑοτία[ε εβ 15, ααὶ αέ, 
Ατίβοϊε]ϊς {ενας ππεπιοταίας Τ,Αεττῖο Υ. 15. εί ε]ιίάεπῃ γνώριμος νοσαίατ αὓ ΑίΠεπαο χΙῑ, Ρ. 61ο. ἆς 

ο ο μα ]οπβας Ἠδ.1, «. 17. Αἱῑαθ α Ῥ]αίατείο Ἰαυδαίατ ῬΗ]]ο-Ασαάεπηῖοιθ 1η ΟΡΡ. Τοπ. 1. Ρ. δότ. οί 
2. ίεπι ῬΗΙ]ο-ΤΠεραπις Ρ. όοι.α. Ἐκβαι Ῥηϊ]οπίς Ταάσεϊ θες Επσι]ατῖ ἄε Νοδιϊίαίε, {εά ααὶ 

οπηπίπο πο ποπ ρετίϊπεῖ,, 8ἱ Βίοῦααπα ϱ.494. {εαπεπχας, γετσα, ασε Ἠϊο ἔαπιαπατη α Ῥηϊ]οπε Ρτο]αία 
ο. αΠετυπίας, εκ Ατιοιεϊις το ἂε ΝοδιΠταίε ρείϊία οπεάετο ἀερερίπηαθ. Αί ποῃ εβ νεπβπιῖ]ε, Ῥ]- 
τος Ἱατεπαπα Ατϊβοϊε]επι Ώϊο ἆεπιο αἀγοσαίαταπι ϱαἱΠς, 4πεπι {αργα αἱ ποί]ες ἵπ Ίας σαυία αἆ Ρατίεδ νο- 

«ανετα. Τί {ασοεαπι, Οοάΐσοεπι ποβταπα «απ νεγποπε Ἐεττοπί Ἠϊο εκ αῇε οοπ{εηϊταε, Φο]εί α]οφιῖπ 
Ὁ Αλπβοῖε]ες οἴἴατο Τ//εοΡΏτοπεπῃ ΒορΏΙίατη, αποά πιοκ νἰάεβίπωας, Οείεταπι Ἐειτοπιβ Πίο ἵπ πιατσίπο 

Ατιζοὕσπιϊ ποπιεη Ῥοπίΐ, πέ Ιπάϊοεί, ποναπη Πϊο εῆε Απβοάετηϊ εχοερίίοπεπη. Ίο, Οοπρί]αίος 
ποῖῖςες, πιοτε {πο, Βίοῦσραπα Γρο]ῖαπ», Ἠαῖς Ίοοο ΡΠΙ]οπί9 ποππεΠ γε] αρροβίαπα Ἰπνεπίέ, νε] 1ρίε αἆ]εοῖῖ 

ας Ρ]ασίαπα ἀϊπιυ]ατετ, Ὀίουππαιε Πτ, Ρος ΑτίβοϊεΙϊ αμαπι Ῥ]ϊ]οπί οεπ{επάνς ε[ Βὶςο Ίοοιφ. 
Ῥμί]ο, 4μεπῃ οοπρ]]αίος ποβετ να]έ, εβ ποὈί]]ς Π]ε Αοαάεπιῖσιι, Οἱορτοπῖβ πιαρ]βετ, Ώε απο αΏἰδί ἆἷ- 
σεπιας, Ὢνττ, 

Α.. 0. αὐτὴν ἀναφέρων.] ΜΒ. ἵπ πιατρίπε: αὐτῆς χρώµενος. Πίτσες Ιοξίοπεπι Π]απι αἰέεταπι εχρτείῃ. Ὢους. 
Β. 1. Ὅλως δὺ δτο.] Ηαῦδεί Ώαο Βίοῦαις Ρ. 494. ΜΟΙ, 
Ῥ. 2. τῶτο εὖ διαπορων] Ππίετρτες γἱάείωτ Ἱερ]ήε εἶ Α]ωπορῶν, Υοτίεπο: [Ε]έὁ φικς/βίρποπι Ροπίς, απια παπι αἆ αἱναπα 

τς π]ο Ἰοφυαίατ Ῥμί]ο, Εντ ν]άείατ Πας Ἰεέῖο οοπ{εχέμϊ πιαρῖς φμαάτατα : απαπινῖς Βίοῦατιβ ομπΠ ποίῖτο 
{αοῖαϊ Οοᾷῖοε, Οι]ἆ επΊπῃ εἰκότως αΡΌὶ νυ]έ {εφ ιεπ!ῖ εὖ Ἱπόχαπι } οιΕ. Τερεπάμπι, τοῦτο σὺ Ἂ]ο- 

Ότο πορων. Τἱοσπᾶϊ {Γογπιπ]απῃ εχρο{ωῖ οἶῖπι ἵπ Ερίβ, ΟΠΕ. αἆ Ὦ. ΕάπηΚεῃ, Ρ. 22. ἨΝΥττ. 
Ῥ. 2. σαρὼ Ὅ σολλων] Ἰη{ετήϊ Ίας εκ Βίοῦσο, ἔαπιαιαπι ο Ἡς εχ [1ο 4ποφιε Ὁοάϊος εκρεϊπαῖε ΙΠίετργες. 

οτε. 
Ῥ. 6. Λυκόφρων ὃ Σοφισὸς] Ἱ,αιάαίατ Ί]ε αὖ ΑτίβοίεΙε 11, 6. Ῥο]ϊίο. οἳ αἶἶαρ. Ὑἱάς ΟΙ. Εαυτίαῖϊ ΒΙυ]1οίΠ. 

{εά αιῖδας πεπιο Ρραγεαί, 1ρα οπιπίρας πε οὐ- 
ποχαϊ: {οἱί οπιπία ροβιάεαπε, {εὰ αἱ νὶκ πα] ηί 
ο μα ΡΤΟ ἁἆοπιο ]οεαία ρετ/ο]νετε 
Ροβππε, 

ΧΥΠΙ. ῬΠί]ο απτεπι πουϊ]]εαεί Ποι ἔαπι ἱπὶ- 
Ύυυς ΠΗ1έ, 4 μαπῃ ρυίας: πεσις νετο ρτοδανῖς Τ/γ- 
ο {επίεηΏίαπι, Γλπηεί{ϊ τετυ]ετῖε, Φίς επίπι άλλου : 

ΥοΙ, Υ. 

ΛῬ]ωπε ἀμδίίο, φιρά αἰποί αἱ ποδιαίεηη, φὲ 
ἑαπάεηα {]Ι [ηί, φον αββείίαγε ποδίλες αφ ε[ε 
υἱάραίμν. «Λέο ]ηγία, ἴπφμανη [ΗβεΥ εα γε φά- 
/ἶοπεπι [{ε ῥοπίς. ΕΒΕ επίπι ἔαηι ἐπιβεγὴ{ βοπιέηεςς 
ζπα”ι [αρίρπίες, ἆμί εα 4ε γε ΟΠ {άεηι [επήωπέ, αἲιί 
ποπ οχρ]ἑαμέ [ας αἰλμείάε. ᾖεγδὶ εαµ[α: φις ᾱε- 
΄πµ7η υὲς θες [δέ ΜΥ µη ποιές φμἰζάαηι ΛΟΠογα-- 
{1 οί ῥγα/βαδίε {4: ἆπ βοίς, φιιθά Ι,γεὔβῥγον 

4ο 
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Ἐκενος 3» αντιπαροίράλλων ἑτέροις αἀγαδοῖ αὐτὺ εὐλύειαν μλὸ ὅω, Α 
ἧς αφανὲς τὸ Χάλλος, ὂν λόγῳ δὲ τὸ σεμνὸν, ὡς φξὺς δύζαν Ὥσων τὼ 
αἴρεσιν αὐτῆς, χατὸ δὲ ἀλήλειαν Φὐδὲν α]αφέρονᾶ, τὰς αμέις ὃν εὐ- 
λυών. 

Ταῦτα δὲ οὐ θαυμαςὸν ὑπὸ ἀγλυῆς γεγράφθαι αβίνᾶ, ΄Αρα να 

τότῳω ἀντθώμν: Ποσδώνιον, οἴμαι, σεμνὸν μήλα. Φιλόσοφον ταῦτα 

«σθὺς Γεδέρωνα 2)λεγόμόμον | Β 

᾽Αμϕισθητεῖται δὲ καθάπερ καὶ θὶ τὰ πηλίκον ἀγαφον σι, οὕτω 
κο] ίνας δεῖ καλᾶν εὐλυᾶς: Οἱ μὴν 9λὸ τὴς ὁξ ἀγαλῶν φονέων εὐ- 

Ας ϐ) μάζα αῤῥήπιο ον Ἀνκς ν αἱ 
Ὀρετὼ, καὶ τὺ Φυγατέρα αυτ λυναίαν “). Σιμωνδίω δέ Φα Ἅπο- 
κβίναδαι διερωτώμλμον, τες εὐγενές, τὰς ἐκ πάλα] ας Φᾶνα 

ᾷταο. 118. Η1, Ρ. 424: Ῥορβίβ ποπιεη Βΐο οπηΕξ 0οᾷεκ Μ6. μπι» Ρίορα:, 4πσπι 8 Οποίο Παία 
{οπιο] Πἴεγαπια τίς πιοηιήπια», ἨΓΟΓΣ. πο αν 4 

Α. 1. αὐτὸν εὐγενείαν] Ἠ]ι]σα ε ογαῖο, εί Ρτοσι] ἁαδίο εοτταρία : {εηίαπι ΤΑΤΠΕΠ οαε εχρτείΏε Ἰβωυρίως 3 ἡ 
Εοτίε Ἰεσεπάιπῃ : εὐγενείας ὲ αφανὶς τὸ κάλλος, κ.τ.λ. ΟΙ, 1 εἰ Ρίοῦαμβ, εκ απο ἆβπα ἴππο ΟΟΓ- 
παρίο Άμπο Ἰοσμπα Γαπιβί οοπιρἰ]αΐίος, Βοτρέαπι Εα]ἳ- αὐτὴν, οὕτως λέγοι, “" Εὐγένειαν μὲν οὖν---σεμνὸν, 
Βἱ9 ἀείποερε Ρ]ωτα {αῦ]εξτα Τγεορµτοπ!8 γετρα εχοϊἀεταπί. νττ. 

Α. 6, Ποσειδώνιο] Εβ ἵ]ε Άτα Αβαπιοεπβς, Ύπεπι α Οἴσετοπο Ετεηιοπίαξατα ταδε Ῥγαίατομις Τοπ. 1. 
Ρ. 862. Ὑατία εἶας [οηρία α νείεπρα» ππεπιοταπίασ, 4πσε Ρτοξίετ αἱίοβ Μειτβις ΠΡ. Π. ἂε Ἐποᾶο 
ο. κ. εἰ Εατίοῖας ΠὈ. Π. ΒΙρΠοίΠ. ὅτας. Ρ. 499. {ᾳ. τοοεπίεπῖ. ἹΝοϊαπάπτη Υετο Ἆος εβῖ {ταβτηεΠ- 
ἔππα, αιιοὰ α)οί πηεπιοτατὶ ποὮ πηοπηπ], ους. Αἰθιὶ εχβαϊ αριά Φίορευπη Ῥ. 404. αἲ Γρίε Ἠγοἱ- 
Πι9 πιοπαϊε. Υττ. 

Β.τ. Τεθέρωνα] Ο. απι Γωδετοπεπι Ἰηπ]ϊ α (Ἴοετοπε ἵπ Όταί. ρτο Μυταπα Ἰαμάαίαπι, Ώε εο νἷάε Βεῖ- 
Ρίοη. (επί]επα ἵπ Ῥατεταῖ Ἱ. 9. εἰ Βετίταπάσπα ἵπ πες ΤΟΐοταπα Ρ. 102. Ψοβιαπα επι ἄε Ἠ]ϊβοτίο. 
αἱ. ο. 12. εί ]ο. Μο]εταπα ἵπ Ποπιοηγπιοίοορία Ρ. 41ο. οι. Οοπιρ]]αίος ποβετ, ποπιο Τα ήπιας, 
ποταί, απαἀάπῃ α Ῥαπαίίο αἆ Ο. Ταὔετοπεπι, Ποίσιπῃ, {ατιρία {αϊΠε, εκ Όϊοετοπε Ταΐς, ἵν, 2. ΕΙπ. 
ἵν,Ο. Ἠϊπε βηχῖε Πρταπι Ῥοβάοπίϊ αἆ Ἔαδετοπεια: ααὶ ποπ Ο. Π]]ς, {εά Ι,. ας, Αοπάσπαῖσυς, 
Οιοετοπῖς Γαπηϊ]ῖατῖς, εΠε ἀερεῦαί. Ἰνττ. 

Ῥ. 2. ᾽Αμϕισθρτεῖτα ὅτο.] Ἠαῦει Ἱνπο Ίοσμπι Πίεταπι ΘίοῦσεΙα Ῥ. 494. {ᾳ. {εὰ Ἱία, ας { ἵπ Ατίβοῖε]ϊς Ἠδτο ἄα 
Νοδ]ίαίε Ἱεσετείασ, αποᾶ Βετὶ οπηπίΠπο ποπ Ροίεβ, εππι Ῥοβάοπίας, αμοᾷ εκ ἀῑδῖΦ εοπβα!, Ατὶβο- 
(ε]] α ίαΐςε Ιοηρε ἱπ{ετίος {αετῖτ, ους. Αἰαπῖ Τρία ταῖο πιαπῖξεβε οβεπάϊί, Ἠππο Ίοσυπα ε]αίάεπα 
ε[ἴε ααξτοτίς ου] 15 απἰοεςάεπῖες Ἰοεῖ, ααἱ {5 ΑπίβοίεΙς ποπιῖπε εχβαπε αριά Ῥιοῦαμπη. Αί ποβες 
1ῇε (επεῦτίο, αὲ βαππαπη οὈ]ϊοετεῖ α]ῑῖ», πλαϊοτίαπι αρυά Φίοῦεδαπα τερετίαπι, 1π αἰίογαπα οοἰερείαπα υ- 
τοταπι ποπιπα (ταπβυ τε, υττ. 

πίαπη, οΡίΠΟς, 6Γλνεπι ἱπργϊπηϊς κα [νορο δοββὶ ῥα βῥτοάλά πιοπιογί εξ εα, ῥΥΟΤ/Η5 Πουο εκ- 
ουπι ΄Γαβρετοπε ἀΠραίαληίεπα : ερ] Ὅεγμσι Γδεαδίγιως  Δίαπι 19 εοεπάεη 

απο εμηι αἰίε δοπίε ἱσποίατι ε[ᾗε ἵπ υμίσιες αἲξ εἷμν 
ΛΜ εῤγΙμάίπεπι, υεγύοφιο [ο], πο Γεν ει ἀἱςηί- 
αΐενι ΠΗ{1. Φιάβρε σα οβΙπΙο ναμά Αλί ορίᾶ-- 

ῥίίεπην γε αίεῖῃ υεγα Π1ΛΙ/ {Πέεγ ἐσποδίίες εἰ ποδί]ες 
{πέεγε[]ε. 

δεά Ίσο ποπ πίτυπι {οεἱρία αὐ ἰσποὈ!]ϊ Ῥο- 
Ρα. Ώπεια Ιθίεατ Ἠμῖς ΟΡΡΟΠεΠΙΗ ὃ Ῥο[ιάο- 

“πδισί [0ἱεέ, ποπ 7ο, Φαίη 1η ποδίέωε Α 
ῥοπὲ, {κά εέἰαήι, φις 4επηωα {4 ποπιιπίς 1ΠεΓεαΠΗΗΠ. 
4 ποθί]ες ἡλίος εεπ(οπί, Φμογωσι ῥαγεπίες δομμαίε 
ῥγα/Ηογζηά: φμσά [αεί δοεγαίεν. «Ομῖν ΦΗΟΠΙάΤΗ 
ων ας, δα οἱγέμίε Γή 6επεγο[ασι εἷως ῥμίαέ 
δίαπι ε[]ε.  δἠπομίάεηι [εγωπέν εεφια ποδείος [ογεπίν 
αἰἰφιαπέο {πίεγγοσαέωὔην ἔος γεῥοπά([[ὲ, ΦΟΓΙΗ Ππ- 
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Α κα] τοι ἡναημομώ πὸν λόγον 6ὔχ αμ οπτιμῶσι. 

ητὴς ὁ ποιήσας, τν 
ἀ) .- Ὡς τὴν μὲν εἰ Ὅ-- 

«Μαλλον - 3 } κηδεύδσι τόῖσι σλασοις. 

Ἡ, ρν Δὸο ἐχ αἱρετώτερ»ς ὁ πλην, αὐτὸς, ἢ ὥς ὁ «φξόπαππος, Ἡ 

αν αζογώων. τις πλάσιος ᾖιῶ, αὐτὸς δὲ ης; ΤΙώς » σόχ., εἶπε, Καὶ 
ο δέ τ) ἂν κηδεύευ ποῖς πλεσίοιο μᾶλλον, ἢ τοῖς εὐγενέσω; εὐγενἒς 9 οἱ 

| παλαιοὶ, κρείτ]ης δὲ οἱ νιῶ' οὐχοιῶ ὁμοίως κάν πο ἱπολαμβάνη οὐ τῆς 

εὐγενεῖς εἰ τὰς ἐν πόλαι πλάσίων, λλα. τὴς. ο ἀχαλῶν πάλαι 

κρασΊων. 9λ) ἂν δόξας δρρίαρ. δρετῆς αεύσφατος κο] µετέχειν μᾶλ- 

λον ἔχορω πατβὸς ἢ αζρπάππε αἱρετώτερρν Ὄ ου 5) απουδαῖον, 
Ἀλλ᾽ οὐ τὸν Θζόπασπη ἢ να τἶ ἄλλων «πθθόνων. ᾿Ορδῶς, ἔφη, λέ- 

ο γε. Δε ὅω σε ἐπὲ ὂν µηδετέρῳ πούτων ὑαμρ τω εὐλῥειαν, 
σχεήβέον ἆλλον τρόπο: Τύα τῆτον, Ενίοτε σιεή]έον 4 . Φη. Τὸ εὖ 

Θέογνις δὲ ὁ- ποι- 

. 

Α. ώ καί τοι---ἐπιτιμῶσι.] 1,οεῖ πεχιας ροβπ]ατα νϊάείατ καί τοι καὶ τῶτον Ὢ λόγον ὄρλως ἐπιτιμῶσι. ἨΝΥΤτ. 
1. Θέογις] Οοπ{επίαπί ἵπ Γηπουσπῖᾶε αρρε]]απάο ΜΕ. ποβταπι, Τηίουρτες. Τ,αϊπας εἰ Φίοῦαα5. Αί νοτίιφ 
ο 18, ααῖ αἱ]εσαπίας, {απῖ Εατιρίά!ς ἵπ ΤΗγεβς εῖτ. Βαγπε[α. Τοπ. Π. Ρ. 47ο. ΟΕ. 

Α.1. δὲ ὃ] ΜΒ. Βιοθα! ππαπα, ααοά (ΟτοῖαΦ οοπ{υ]{, πιεπάο(ε Ἱερῖί οδὲ ὁ, ΊΟΙΣ. 
Α. 4. τοῖσ Ε πλησίοις, ] Βατπεβις ]. ο. Παδεί: τοις εὐδαίμοσι. ΟΙ. 
Α. 6. Πως [η οὐχ, εἶπε.] ουπιαπα ἀῑα]οσὶ ας Ῥατίε εοἰ]οφπεπίίαπα ἱπιεγρυπέβίοπε τεβ(ταῖ, οἱ Βίο οἳ ἀείπεερα. 

ο Καὶ δέοι---ἄλλων προγόνων, εΏὶ οοπῖπια Ιπίεττορα!1ο ἀοοεπτῖς. ΊΥΤτ. 
Β. 3. ἄλλα] Βίοῦαυ» Ἱ. ο. ὃ ἀλλά. 1π ΜΒ. νου ἀλλὰ ῬταπίΤας ογαί α[ζετῖίοα», α πα ααπιά ἀεεβεί. Ἐοτίο 

εκεπιρ]απι, εκ 4Ἡο Ώος ἀείοτίρίαπη εβ, Ἰάεπι Π]ιά ὃ Παυιήτ. /οιις. 
Ῥ. 5. αὐτοῦ] Ἱτα Μ5. εἰ Βίοῦαι» : {ο Πδὶ Ἐάϊίοτ Ἱεσεπάαπα οεπ/{α]{ αὐτὸν, ααοά εἴῖαπι Ἐεττοπις Βίο οχρτείῃέ. 

οι. 
0.2. Ενίοτε] Θεπίαπι Βἷο ἑωτραί Πα νο, πες οπτῃ {εηπεπίε δὲ ρτοῦε Ώατε Ροίοβ., Τίααιε πες αχρτείΠί Ιπίες- 

ρτες, εἰ 9ίοραϊ Εάῑῑοτ πιοπυίέ {η αἰῑῖ Οοἆᾱ. πο ἱερί, /οΙς. Τίνα----ἔφη' εῖ υπα ἀῑδειο ἀῑίοεπίϊο : 
οοττίδατΏ, Τίνα τοῦτον μέντοι; σκεπ]έον δὴ, ἔφη. τν. 

θ 

10γ6ς ὑπάε µ/φμε α Μο 16ΟΥ ορι]επί Γιογύπή. 
7αγ1ε [ηέ, φιί αἰξίωῃ ῥος υἰσιβεγεπέ, αἱ πέπμς 
γεδε. ΊῬευσηίς αµέεπι ῥοξία ῥο εαἰάά υεγ[ες : 

(επετοβίαίεπα νυ]σας αρρεῖτηε Ρτοῦαί : 
Βεά «οπ]ήσεπῃ ΟΠΙΠΕΡ ορυ]επίαπα ἆμσετς εχρείυπί. 

“4 ποπ, φιμσ/ο, ϱ/) ορίαδέ]ως {ο αἰυίίεηη ἑ/[ε, φῶῦη 
Λ/σζυιώη μπα, αιί ΙάΓΟΥΙΗ ΠΜΟΥΗΤΗ φρηιβίαηι ι- 

ὁ αξυμέεηη αἰέφιωμάο, εείεγ µη πΗπε 6ᾖ[ε ῥαβεγεῦι ὁ 
ιών: ἕ ἑπφμέέ: ας εεπ[εο, α[ᾖηι(αίετι βοίίς ελ 
βῥεεωίοβν φαι ποδιέδας ε[]ε εοπίγαβεπάαη. «Λ/ο- 
ϱ {45 απή{φέ [11 αἱ ῥγα/αδι]έσγες /πίο, φί 
πο υένμΗέ. ὁ ποὰ εαάεηι ὀρεγα εχ{//έπιρε, Ίο 

'παρίς «ος ποδέίεε ῥαµά ε[ε, Φογωῦ ια] γε οβίδε» 
μπα κάαὴς 7πήίο απίε [ογμεγωμέν φμάηα φέ Ἴρησο {π- 
ἐεγυα[ίο γερεέπέ /μἱ 6επεγῶς ΛΥΙπιργά ζωη ὦ Ὁίγίς 
ῥγα/αμέέδαν υἱγεμέο. {7 ἐγέως επέπι ες 7ΠΕηΙΟ-. 
γὰ οησε Ππεἰίον, Φάνη ἡα ῥγή/εα εἰ οὔ/οεία :’ ῥΥο- 
βί[ζμε αξίρε φιειφμέ εοπ/ωπό]ίο ῥα(γέ φιάὖι 
Λγοαυὲ: Ἠεεπον [αέμς «4, υίγωπι {ε ΦοπήΗ ε[[εν 
ζαπη ῥγοσυμσε, αί ΠΙΑ]ογ 1Η {οσα φιεπηβίανι. Ε 
να μή αλ, ἐπφμή. (ση εὔρον ἵπφαπη, πεφιέε {πι 
ῥοο, πεφε ἐίο [1 ποδἰ]ηάε ῥοπεπάα, μ4{ αββατεί, αἨ 
πο αἰίο /πο40 Γπυε//ἐραμάα εβΕ «σο {απάεμιζ «άσε, 
ἑπφιώήν ἡῥίείαπιωο. ΕαγΗεμία εὖ, φιώ ῥγήπα ο 
ῥηζς υοεαδμέ εὐγέγειαν ἰαιάαδίε φιά εἰ ῥΥα//άην 

40 2 
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σημυήει τι δίπε τό ἐπαψεῦύ κοὶ αναλείων,, οἵον. τὸ ὠπρύσωπων. καὶ τὸ Α 

εὐόφλαλμον' ἀγα ον 2λῤ τι καλὸν σημαίνει ολ τῶτον τὸν λόγο. Πών 

» ἃ εἶπεν. Οὐκομῦ εὐπρόσωπον μλ δι τὸ ἐχν δκετίω «Ὀξοσωπε, εὖ- 
ὄφλαλμον δὺ τὸ ὀφλαλμᾶ Ἀρετίω. Οὗτως, εἴπο. ᾽Αλλὸὰ µίώ νι 
λύος Το μῥ ασαδδίον, το δὲ μη »λλ᾽ οὐ ασηδζο. Τάνυ Ύε, 

εἶπε. Ὑπουδδον δὲ γέ Φαμᾶυ ἕ ἔκασυν, κὉ) τὼ ου δεοήὼ Ἔρ, ὥςε ὃ 
νο ασἁδοῖον ὡσαύτως. Οὕτως, εἴπε. Δ]λον ᾱρ, .. ὅτ. ιά, Ἡ) εὐ- | 

γένεια ορετὴ 2ένες. πε ἳ 

(9. Τοαδπτί, Φημι, τε αἱ φημᾶσ τὼ εὐγένειαν, ἄλ ὑπὸ Ἅποι- 

ητιο ὤεπλασμὴῤα διύαται «φθὸς τὰὺ τῆς ἀληλείας περεὰν πιμιεεῶαι 

Ἐκξνοι » χο] εἰς τὰς γεὲς αὐτὴς ἀνοφέςυαν, ἅπερ. ἐι 
ἀνόυ αἰλιόης μεπιστέα. Ου] εἴ πνος. άμφισ- 

µαρτυθίαν. 

εἰς σωφρονας ἄνδρας 

θητούμΏ]υον γένος ὔοι, κο] ἀπ' ἄν α]αδυχὴ τῆς εὐγθείας πχ Ἄ]θ 
ο. Νηλ ν 

Α.2. ἄγανὸν γάρ τι] Εκοϊᾶϊι Πὶο ρατί]ου]α Ὦ νε] καί. Π]ιᾶ Παδεί Βίοῦσρς, ος εκρτϊπαῖ Έεττοπις. ους. 

Α. 4. ᾽Αλλὰ µήν ἃο.] Πας Ρίοῦαο Ἱία τεα τα], ουπα απίρας 1,αἴϊπα νετῃο οοπ[οπι]ῖ. Μ». Πίο Ρες ο[οἴταπῖαπι 
Πρτατϊϊ τι ]απῃ εταί, Ἱία Ίεσεῃ : 
ἔρὶν ἡ εὐγένεια αξετὴ γένως. 01. 
ἀῑάϊ εκ βίοῦεαο. γσττ. 

Β. 2. αρετὴ γένης] Ἠιο ἀεβηιί Βίοῦοευς. 

ὤλλα μῶν ἔρι γένος σπεδαῖον ὡσαύτως' ὅτως, εἶπε. 

γετβα, τὸ δὲ φαῖλον ἀλλ οὐ σπεδαῖον οπαϊῖα ἵπ οἱ βῖ οὐζάοῃο, ώ, 
Δῆλον 2, ἔφην, ὅτι 

4 

Λίαιε Πίο εἰῖαπι ἀε[ίπετε 1]]απα Ῥοβάοπ]ϊ αν πιαπΙ{οβαπα. ε8: ἴπ 
{δη ποπίῖδας Ῥεταῖῖ Ῥ]αιατείνας Τρία οοπίτα ΤγοορΒτοπεπα ἁΗρυίατε, οἱ Παξϊεπα» ορροίιεταῖ Ῥοβάο- 
ηϊ]απι. ο. 

Ἠννττ. 

Οῖά ἆε ου Ἠ/οἰβῖ Ἰαά]ϊείο Γρίε ]αάϊοσπι, ποἩ εβῖ ορα» τερείετε : 1μαἱοεπῖ βοιλήοτεδ. 
π 

Τατ. Ὑετ[. εοἱ. 1. Ἱ. 12. Ῥτοϊπάε] Ό ια Ἠϊπο ίαπε αἆ : Ἔογριῆῇ νείετος, ἵπ νετβοπε εχβαπῖ, ἴπ ΜΒ. ἔτυβτα 
απαβνι. Ίοιε. 

᾿Τοιά, οοἱ. 2. Ἱ. 8. ποχας----ποδίαιῖς] Τα οοτεϊσεπάατη ἀωχί : 

Ῥ.4, αἱαφημοῦσι] Ῥοτίς, δυνσφημοῦσι. Ὑσττ. 

Β. 6. µετανετέα] Μ6. εαάεπι πιαπα Παρετί(οτιρίαπα τε(ετεῦαί : 

/οφµε η ζέπεγε βε/εἔίήι ἀεε]αγαί, αἱ εὐπρόσωπου, 
ῥοπε/]α /ασἱε, εὐόφβαλμονν βευ]ῥίεσε οεµΐο.. Λαηι 
δοπί ῥιμεδγίυε φμἰάβίανι δίς υεγδς ἀεποίαίμγ. άα- 
αἶππε νετον Γπφιά: Πσίέηγ εὐπρόσωπον ο φιοά [α- 
εἷεί ῥγσαἴέωπι ϱῇ υ{γΗμε, εὐόθΎαλμον, Φιοά θε). 
Ε/Α) πα, ἱπφμή. απ υεγο, αἶἶαπε ϱῇ εστεσία ᾖαμάε 
Γαππέζία, φικσάαπα ἠγρίε, πεε ἠαμάαθιςἕ ἠάρκίπιε 
εγον ἱπφμήί. Ῥγαβας εἰ εστερΏση φμΙάφναπι ἀῑεί- 
πμ ῥγο παίεγα [μα υἱγαίέο, ας βγοίιᾶε {άεγι Γεή- 
Εἱεπάμη 4ὲ δοπί/αίε σεπεγῖτ. «Ἐν ἱπφμε. ἔετ- 
ῥίεη: εγρο ε{), ὑπφαη, Νοδ/Ηαίει, {5 1 γέέείη 
ξεπεγή. 

ΧΙΧ. Ῥτοϊπάε αιά Τ,γοορητοη οοπαέατ οἵ- 

ἵη Ἠγο]βι αἀτῖοπε εβὶ Λοία----ποδί]ές. ἠνντν, 

µεταφείρ τι. ΟΡ. 

τεπάετε, { τερείαπιις, αιξ Ἴονεπι, αιε Ἠει- 
ει]επῃ, αιῖ εἶας Ιθετος εί αφκ. ους ΓΠείεαπα, 
2αέ Ῥαοςβυπα, αυε Αρο]πεπι, Ῥετίειπη, ]αίοπεπα, 
Οντωπι, εί εχ Ἠετοῖοιφ ππα]οζεπι ΠάπιεΓπη, 
αὔοτυπι {ε ποβ]]έαιο ἀείποερο Πι]εαπα Ιαεἴανετει 
ποτυτα ογἱρίποπα {αάαπι βαΙΠε εε {ρυτίαπα, εἰῖαπα { 
εχουέίαπιις αἱῆις 4ο Έμεα, αμα; ρτοδϊἀετίπε ἆξ- 
οΥρε{ νείετε», Ἠαο, ἵπαυιαπι, πθηιε Ἠοχξ εβε 
Ροῇωπε ποδἰβταΙς, πεαιε α Ροδείς οοπΠζϊα΄ ν 
οεγέυπ {ε[ΕΙπιοπῖαπα νετίζαεϊ5 Ρτοπιεπάα. Ἡ 
ἀεπι ἀῑῑς εεῖαπι «α (τίριετε, αὐά ριάεί ἵπ πιοὰ 
ταῖο Ἠοπιίπες (ταηφίεττο. Ίνεφιο {, ααἴ ραγάπι 
εεγίῖς παία]ομς ρτοάίετε, ποὈΙλαεῖ ΠΟΙΠΕΠ Ρίο» 

ο ”--.. 
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Αα. τῶτο τῆς εὐγενέας Ὑεχὴ µιαίνετω. Τότων }ὸ οἱ πάλαι «φξόγονοι κο] 

οχιφανἒῖς, καὶ πῶσν «πῆρξαν ἐνδοξοι, καὶ Ἀπὸ πῶν εὐγενῶν εὐγενᾶς. 

.Ὅλευ δῆλο, εἰ τῆς εὐγενείας φοὴ «σθδκεχυμλῥη εἰς ἐεωᾶ, τὸς ἀχολάσες 
ἔφυσιν ἀπαραιτήτως ο)χιγόνες, δυκοιότερον ἂν ἱῶ τὴς κὉ νόµες οξ εὐ- 
ολμών «οεφυκόᾶ, ὡς ἐπαινετὰς ὀὐδυκιμέίῶω. Εὶ οἱ ὁξ εὐλυδς ὀιθυ- 

μίας, εἰς δημοτικὸν ποεπωκύας, ανὴρ εὔσημος ἐλετο, ὅσῳ εὐσημώτερφς 

8 ἔσται ὁ ὂκ τὸ χοδαροῦ δολάµε: Οὐσ' ἐκ Ὁ «ὼ τὰς εὐγωέ 
ος πλημμελημάπων ἡ εὐλύεα τόύξεταί ποτε ἀκλεής οὐ μᾶλλο ἢ 29 
ο Ἡα Φιλαργόρων πλευνεξίαν ἡ τἴό χρημάτων αὐγή. Καὶ εἰ μν ἐν τοι- 

ἔπων ῥυπωρῶν σιωυσῶν «πθσεπεγοντο εὐκλεᾶς, ασδωῖοι ὃ γευημηῥοι 
ο πἱὺ τῷ ὀνόματος οἰλανασίαν εἰς τὰ πόῤῥω ποᾶδυσαν τοῖς ὑδέροις ή κωλύή, 

τὸ εὐλύειαν Ἀπὸ τῆς ὀπείνων ἀρετῆς ἀρχίώ τε κοὶ αὔξησιω εἰληφέναι ; 
ο Καὶ ὁ ὑσρισπκῶς ἐρωτηλεὶς, ο ποτ ἐτύγγανεν ὢν ὁ τᾷ Πηλέως πατὴρ, 

ἠρώτησε κο αὐτὸς τὸν Πτολεμαῖον βασιλέα, ης ἱιῦ ὁ τῇ Λάγω πατήρ: 
ἢ ὕθριν ὕορει ἀπέτεεψεν, ἢ τὴς ῥυπαροὺς ανθρώπους ἐμιμήσατο, ὧν ἔφος 
ἱώ αεὶ τῇ εὐλνεία Φρυνὲν. ᾿Αξιὼ οὲ, τῇ εὐγεεία ὅτω τὶὼ οἰκείαν οὐ- 
τονοµίαν Ἀ|6τηρειῶ-αι, ὡς μὴ χφτιπατεῖν τὼς ἄλλας ὂν τῇ πολιτεία 

Α..1. Τούτων γὰρ κ.τ.λ.] Ὠτυδίαπα εβ αίταπι φπφάαπι εχεϊἀετῖπε, απ ααάχοτ Ἱία (οπρίεπξ. Οετίε {εη[ας ἵπ 
γετρῖς ποπ οχβαί; {οτία πες ΕπΙί ἵπ αιέτοσῖ οετεῦτο. νττ. 

Ἄ. 3. ἔρωτας τὸς] Βοτϊθεπάππι, ἔρωτάς τες, Ἱ. 6. ἔρωτάς τινας. ΝΥΤΤ. 
Α. 6. διμιτιώ] Ῥεφιπῖτο γάµο. Βαἱρα[ῖες, εὐγενὴς ἐπιδυμία, «ΠΟΥ Ρέπέτο[ω. ΝΥττ. 
Β. 1. οκ τῶν---πλημμελημάτων] Βεπδεπάαπα {πεταί Οτασς σαρὰ τὰ ἔκ τῶν (γεὶ οπηῖῇο ἐκ) εὐγενῶν πλημμελήματα. 

Ἠνττ. 
ἙΒ.2. ἀκλεής] 8ἱ απάχοτεπα {οἰα-οΙίταϊ οτιπαῖπε Ἰδεγατο νο]απιμ5, οοττῖσαη]α5 ὠκλείας, Ἠ/υττ. 
Β. 2. ἡ τ. χρ. αὐγή.] Ἠος ΠὈτατῖο (πράσα, αιξιοτῖ τοβίζααπιας ὁ τ. χρ. αὔξη. ἨΥττ. 
6.2. Πτολιμαῖο] Βαπιίππα εκ Ῥ]αίατεπο Ώε Ίτα ΟοἩ1δ. Ρ.458, Α. Ὑτττ. 
ς. 8. ῥυπαροὺς] Μ8. Τη πιατβῖπε {ο]οΗ1 Ἱπίατ : εὐτελεῖς. /οἱΕ. 

ΡαδανεΓε, Ιάεο οτίσο [αεάα ποδί]καεῖ. Ἠϊ επίπι {εκ [οτάϊάϊς Βϊίος «οπαρ]εχίδας παίί οἶατί εναίεγε, 
απίεα εἰατί, εἴ ἵπ γυ]σις ποτ {µεγε ποδίαπα {αεί 
{αηριΐπε. Ἐκ «ιο αρρατεί, { ποδῖ]έαεί {επιεῃ 

μπα 1Π αΠΙΟΤΕ5 Ραγιπα ριάῖοος, Ἱπάς Γαπιεη Οἵ- 
{ο ροβετί(αεῖ οοπηπιεπάατε ροευεΓῖε: πιυ]το πια- 
δὶς ααυαπι εΠε, Ιεσῖεϊπιίς οτῖο5 ποὺηριίαιε ρ8- 
τεπεθις εἶατος Ιαιάαδί]είαιε οεη{ετ. Ἱ,αρία ε 
ΗΡρίάο ποδῖῖς ἵπ ρ]ερείαπι, ας {αἱ Ππιϊ]οπι. ΈῬτο- 
ἀῑε Ιπάε νίτ εἶαταςὲ Όμσητο ε]ατίος, αἱ ρτοά Πέ ε 
Ρίο (μα]απιο} Ἀεαιε απαιααι ποσα γἱεῖα 

Ὅ ποβί]έαίεπι Ἱπβαπιανετίηε, πηοῦ πιίπας ααἰάειη, 
αυαπα ΑΥΑΤΟΓΙΠΙ {οτάςς ορεπι {ρ]επάοτεπι. Οιοά 

{ νΙτευέεπα απιρ]εχί ποπηϊηϊς ἱπιπιοτέα]ίαίειη Ἱπῃ- 
ἀϊαιε ρτοραρᾶνετε: αυἱἀ νεῖαί, αἁϊη νΙτίμς εο- 
ταπῃ ποδΙΠεαεί ργϊποίρίαπι Ἱπογεπιεπίαπιαιε τΓῖριι- 
ετε ροειετίεῖ ΊΝαπι Π]]ε αιϊάεπι, ααἱ τοραέἠς ρε 
οοπευππε]ίαπα, αιιῖς Πα ει Ρε]εῖ ραῖετ, τοραν/έ Τε- 
σεπι Ῥιο]επιαμπι, ρτίας τε[ροπἀετεί, αιῖς είῖος 
1 ασ ραίετ, νεὶ οοπεαπιε]απα οοπειππε]ία τερι]1ς, 
γεὶ {ογάϊιάογαπα Ποπαῖπαπα πποζοπη Ἱπαϊζαέως ε{ῖ, ᾳµο- 
ταπι {επιρετ ρτοργίαπα {αἱς, οὐιτεδχατε ποοΙταεῖ. 
'γο]ο επίπα ἵεα ποδί]τας Τα5 {αατα τείπεας, πε Π0ἱ 
ἔαπιεη ρεγπιίπαπα ρυῖεῖ «οπου]ςαῖε, εξ ἵπ οτάίπεπι 



ός4 ΥΠΕΡ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ. 

χατασοίσἁς, κοὶ αὐτὼς έχουν ὀν ὄχλε πόξει. :Ἰνδικὰς αμιώοις δρ πεµ- Α 
Φλνα ̓ Αλεξάνόιῳ Φηῶν ᾿ Αθισύσηλος, «οεὺς μὸῥ τὰς ἀγοίας ταύρους 
κο] ὀρεῖς ἀδμήτας σοβεαλλομόρας, αἰχινήτης χοτωκεϊῶ-α, «οεὺς δὲ τὸν 

εἰσηγμόῤο λέοντα ὀκ.θορήσανίᾳ, εἰς μώχίω ἐπεβῥίφφαι. Τὸν αὐτὸν τεύ» 

πον ἐὰν μθῥ διωοτικοί ποτε τὶὼ εὐγῤοαν ζηλοτυπῶσηω, ἐὼν δὲ σοφισα) εἰς 
αὐτὶιὸ Φλυαρᾶση, οὐ Ἴεμις αὐτὰς εἰσορούεω, βοῶν, κράζεν, Σλλὰ σιγῇ 
τὑὺ αὐθ σωρυλίαν χοτοχομῦ. Έσω αὐτοῖς ἐν «θαδεγματος λόγῷ 

τὸ τῇ Καΐσιρος Ἀπόφ]εγμα" λέγουτι γλύ πνι ὡς χφκολογέίταμ, Ἀλλὰ 
μἱὼὸ Ἀρκα µοι, Φπῶν, ὡς ποιᾶτός εἰμι, ὧθε μὴ παρ ὀκείνων χακβρρεῖ- 
ὣαι. Οὐσ ὀξεῖναι βάλομαι τοῖς εὐλωέσι, ποῖς ὂν τέλει, τοῖς ἄρχεσι, 

παρέχει ὥτα πιώταις ταῖς ἔρισν, ὀππεπληγμθῤας λλλὰ. μᾶλλον τὰς 
αὐτί µετιφέρεω μελετὴς, «οθὺς ὃ ἡ εὐγένεια σιωεγείρει, ἵνα «ἴθι τῶν 

ἄλλων σωτηρίας ασεδἰμ) ποιούμἆμοι πολλἰωὼ, «θὶ τῆς αὐτῶν οὐ πιολλίιὸ 

ὤγαν ἔχωσι Φροντίδα, µε ἑαυτὸν ἀναπολοιῶτες τὸ παλαιὸν ὀκεῖο τὸ 
᾽Αλεξάνδα" εὐ ποήσωντα Χοχδο οἰχούεω ο βασιλικόν. 

Α. 1. Ἰνδκοὺς κένας]. Ιάεπι Ἠαδεῖ Ῥ]αἑατοῖνας βο]σσί, Απτια]. Ρ.07ο, Β. Α]ίαπις Να. Απίπι, ντ, αἳἡ- 
απε αἆ ος Ίοσος Ἰαμάαϊι. υττ, | 

Β. 1. καταχοῦν.] Οὐγιρτε. Τιαιϊηπιῖ νεβισῖαπι, Ἰλυττ. 
γετί[, Τ/αἰ. οοἱ. 2. 1. 4. αἆ 14] Ἐκοιάϊί Πο Ραγιίσα]α, σἄ, 4παπι βταδχυτα {εγπιοηῖθ τοφαἰσε. οι. 
0.9. ᾿Αλεξάνδιε] Ῥπιδαπα εκ Ἑ]ιίατοβί Αρορβίμεσπι. Ρ. 181, Ε. /Υττ. 
γετί, Τἱ. οοἱ. 2. ]. 9. Μεπαπάες] Ὠεί[απί ας ἵπ ΜΒ. υίαπε αἆ νοςεβ: ὁπ απµπαµα, εἲ ἵπ Μ5. να ίρς Ιπ- 

ἀῑειο ει, Πϊο ἀεβάετατὶ ποππη]]α, Ἐεστοπιθ ἵπ πιατρῖπο νοτβοπῖφ {15 πιοπεί, Ατίβοάειαϊ Ἠσεο γετῦα 
εἴῑο. Ἠ/οιΕ. Ία επ]πι απο ἀίριίαΠοπεπα ΙπβΙΜαῖϊς οοπαρ]]αίος ποβες, αἱ αἱ το[ροπάστεί ἁλ[ρι(αοπῖ 
οοπίτα Νοβϊβίαίεπι Παδιία αὉ Ατιοάεπιο ἵπ αἷο στο. Ἑε {απο Ἠαο ταίῖοπε οοπ{επΗξ σπα Βίοῦαρο, 
απὶ Ίοεο εκ Ῥ]α{ατοβί ἨΏτο ῥτο Λοβιλαέε εἰ εοπίγα Νοδιίαίεπι τει]. Ὀυαρ]εκ {πεί απ βηρυ]ατίο 
Ῥ]αίατοδί Ἠδες, ποι βαίπο, Ῥιησι]ατεπα γω] ἸΝοἶβις πυ]]α {.1ἱ9 Ἰάοπεα ἆςε «ααῇα, Μίπας εἴῖαπι 
τοᾶϊα οοἱ]οαῦ επ{ῖατη Ῥατίες ἀε[οτίρΏί εἰ οµπι Ατίοάσπιο σοπητημηῖσανίὲ Εαὐτίοῖας ΒΙΡΙ. στ. Υοἱ. κ. 
Ρ. 268, αὈῖ ρατίεπι Βιή19 Ἠδε]]ὶ οὐιάϊε, Οοπιρί]αίος Τρίε πιατσὶπἰ Πιρίπάε ποπ]οπ Απιομεμι αἁ(οτῖρ- 
{Πε νιἀείατ, Ἰεπαπάετ Πετας]θοῖα, Ερίρεπες Ἐλοάϊα», Ώἱορήαπες, τεί ταβ]οσε ααάχοτες, εοπηρἰ]ατοτί 
ἱηποίπεταπί εκ Ἰμαϊπίς, Ὑαττοπε ἘΕΒ 1,1. Οοἰαπιε]]α 1, 1. Ῥηπίο Η. Ν. ρ]ωπίρις Ἰουῖδ: {επίεπίῖας 
1119 ττιουίας υπάε Ἠαδθεαί, που βαΐυο. Υττ, 

γε]]ᾳμος οπηΠες οτάίηες τεάϊσετε. Ὅαπες Ιπάίκο Π]ί {αοετε οί πιο]ἰτὶ ἵπ. οι αμἱἀρίαπι Ροίμηε. 
ἆοπο Αἱεκαπάτο ἁαῖος τείετι Ατητοῦυ]ας, ἆμπι οὓ-- 
Ποετεπέιχ «λυπί Πετοςιεηίε» πα]ααε, Ιπάσπιίέον 
ἠαομήΐο, 4ἳ ΠΙΟΧ, εχΗΙυ]ίο Ίεοπε, εχεῖταῖος ἵηπ Ρρι- 
βηαπ τωίῇο, Ίτα { ρ]ερεῖ Ιπιεγάμπα ου(γεζίαης 
ποδἰ]]λ, {1 Ῥορηίΐαε ἵπ εαη ἀεβ]αίεταηί, πο]ο 
Ἱττωαηῖ, οαπεηί, νοοιετεπέατ: Ρροτίας Π]εηείο 
οὕτυσης εοτάπη Ἰοᾳιαςϊεαίοπι, Ἱπίεπεις (αίασῖς 
ας {αέχαπη : 
ἀείταπετεηε, {ατῖς ες, τε[ροπάϊς, { 1ά Ροῇεί, πε 

ου εµπ παττατείατ, εΠε, αυ εἰ 

Άεαμε επίπι ἑρηίμπα νο]ο ε[ε οξ] ποθί]δις, Ρτο- 
εοτίου», ργιποίρίδας, αξ αιχες αρείαηε ἐπίοίς Π]{ος 
οσουραίΙ.  Ῥοεμς οορἰ(λείοπος ταάιςαηί αά ἰά, 
αιοά 908 οχοίέαε ποὈί[έας: αξ αἰίοτωπι {α]ιζ Ρτο- 
{ρίοῖεηῖες αε {αα ραγαπι Πηέ {οἱἱεἴ (1, δρ. 
γειυς 1ά Αἰεχαπάτί: (ωπ ῥεπε [εεεγί, Πιαἰε αἲ 
δεσήωη ε[[ο. 

ΧΧ. Μεπαπἆετ, Ιπημῖ5, Ηετας]εοίε, Αρτί- 
σοἷας ἱρίοφ πο ε[ο τε]μία εκ {πηρε Μαζμγηί 



Α. 
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κ. ᾽Αλλὰ μἰωὼ οὐ «δι τώτου ἡ παροῦσω «απθωγματεία, πότερον ὁ 
«ἵψ ἀγροίκων ἢ τἶν ὂν πόλεσν ἌἈλργαιότερος βίος, ἐσ] εἴτπς ἐγχωμιάζων 
τὸ ὂν αὐροῖς ἕῆν, τῇ ἸΚρόνΗ βασιλέως γόνον ὑπάρχειν ἔλεξε τὴς γεως- 

«9ούς, δξον παώτίω πὶὼ µαρτυρίαν ὡς αλη)εροπίω «ρφθεῶω. Α- 
ποὺτες ὸ ἡμεῖς οἱ Φνηποὶ ὧππο αἴν Φεῶν τυγχάνομΆυ ωόμᾶμοι οὐ μόύτοι 

ας χο ο λ Ν ὢ- «9 ο. 2 λ κε ./ ς Ν 
χωλύεσι το, ήδη, 3λλα το τὼν ἐφνων ε9η, καὶ αὐτὴ η αἱδ)ήσις η ΧΟΙΗ, 

τὸ αἰπ᾿ αἰαροῦ χφλὸν, αλήτίω Ἀπὸ πλησία, χωλὸν απ΄ Ἀρπε μὴ α]ά- 
κρίνεῷ αι. Οὐσ] εἴτπνες ὂν τοῖς γεωργοῖς «πεὺς ἑτέραν δεραπέίαν ἔξοποι, 

39 τῶτο τἱὼ ὄὐγῥειαν ἀπ᾿ αὐὴ τν Ἀρχίιὼὺ ἀναγκφῖον εἰληφένα/ οὐ 
Φδφ ἡ]ο λήγουσν ὄντες γεωργοὶ, ὥασερ ὂν οἰκίᾳ πολυτελέί δούλων εἰ 
ολη πολλὰ, καὶ δοῦλοι μΏντοι, ὅ τε «οθοσάτης, κ) οἱ τεµίαι, καὶ οἱ κυα- 

Φίζοντες, καὶ οἱ γραμματᾶῖς, ἔτι δὲ καὶ ἆλλοι, ὥασερ οἱ κΤηνόνόµοι. 

᾿Οὐσ απεεπὲς ἂν ἰώ, ὅλίω πμὺ εὐλύειαν ὙἈποδείκνυῶα, ἐχ ἡτ]ον 

ἡ τὼ χφλοκάγαθίαων. Οὐσ ὅσοιπερ Ἀπὸ τὸ Κάσυρος διφρηλάτων }εγο- 

Ά. 6. ἡ αἴθησις ἡ κουλ] ἹιαἰπΙσηας Γης οοπΕΠΙΜΜΙΕ, Ῥτο ὁ κοινὸς λόγοι. Μοᾶο Ῥεπε (τασε {οπρίεταί Δέω---- ν 
Άπαντες 25, Φέι οβογίεγεί ἔπαε {6ΗπΙοπίήα ῥείεγό, φορά οηιες οεῖ. ἨΥττ. 

Β. 4. λόγεσυ] Ἐοτίε εχοϊἀῑί δυλείας νε] δυσγενείας. ΝΥΤΤ. 
γετί. Τωαί. «οἱ. 2. ]. 6. Έσοε απίεπι] Ἄουα Βϊο εβ, πιοποπίο ἵπ πηατρῖπε Τηΐετρτείε, Ατίβοἁσπηϊ οκοερίϊο, 

Τη ΜΕ, Ἡορο ἀε[ιάεταπίατ υ{ηπε αἆ γοτδα: αμτίσὶς ποθι]/αίοι. ἨΝΟΙΕ. (εορταρμίσα Ίσο εχ ῬμΗπῖο 
Παπ: ἆε Ἐωραπείς, 1, 2ο: ἂς Μοτι{επῖς ΒΙποπϊίαις, ἵν, 18. ἴεπιετε {ΠΕΠ αιιοᾷ αἆ Βιποπίος 
{οἱο τοοτίατ, ουπα Μοτῖ{επῖ οοπιπιυηῖσαί: ἆᾳ ἨεπίοςΠϊ6, 411οβ ρεγρεταπῃ ποπιῖπαϊ Ποηίοροτος, ϱ0- 
ταπ αὉ αατὶρῖ Ὠιοίοατοσυπα οτ]σῖπε, εἰ ορρἰἀο Ὠϊοίευτίαᾶε, νἰ, 5. 4αα ἆς τε ἀῑΠετιί Βίταδο χἰ, Ρ. 405. 
(εα. Ὢνττ. 

Ο. 1. ὅλην τὴν] Ώεεβε Ἠὶο ἵπ ΜΒ, γουεπι χώραν αι Ππηϊ]οπῃ εκ γοτῇοπε Ἱ,αί, αρρατείι. Ὢ/οις, 

Ριαἁϊσα: Ἐρίδεπες Ἐλοάίας πιυ]είς Γαεοπίδις 
εοπρτοῦας, απζιαίοτεπι πιμ]έο Εαῑ[Πε τεπα τι{]- 
απι, Ύμαπι αχραπαπι: Ώἱορμαπες ποὈἰΠταί ΠΠ]-- 
Ώαπι εχ αστίου]ευτα (ταλῖς, ΙΠ ανα αἱ εχοε]]ετε 
ν]άἀεβαπέατ, Ῥαΐοτες εΠε πια]πεταητ, αυα[ εξ {ρα 
Ἱππρεγίαπα ΕΧΕΓΟΕΓΕΠΕ η απἰπηα]ία. 

Αίαιίΐ ποη ἰά πωης αρίξατ, απθϊημίογπε Πε τια{- 
εἶσα τες υτραπα: πεφιε, ῇ αιῖς «ο]αιάαης τι/ῖ- 
απ γΙίαπα Βαζασηί Ἑερίς εκ {Πτρε αστὶοοίας ε[ῖε 
ἀῑχίῖ, Ἶος αιαίί οετεἩπαυπα ἐε[Ιπιοπίαπα αβειτῖ 
ἀεδιίε: {απαα5 αιίάεπι ΟΠ1ΠΕς πιοτία]ε (Δ{ι ἆεο- 
υπ ΡΓοςΓεαΕΙ: πες {αππεη ρτοΏίθεηί ΠΠΟΓΕΡ, ΡΓΟ- 
Ἠϊρεπε ἱπίΗεμεα σεηέίωπι, Ρτολίρεί {ρίε {εηίας 
οοπππιωηίς, απ ρι]οηγωπα α ἀε[ογπιὶ, ἵπορειη α 
ἁῑνιίε, εἰαιάιπι αὉ Ιπίορτο ἀῑίσεγπαπιις: πες, [ 
ἹηίεΓ αργίςο]αφ αἰίεγῖας ορεΓᾳ ρτα{ζαηπείοτες, ἱάεο 
320 15 πεοε[ε Εαῑς, ποὺ]Πέαίεπι ἱπίείωπι {αποτς : 

πεουε επίπι ππίπας ἀεβηιπί εΠε αρτίοο]α, Πο 
πηίημς ααπι ἵη οορίοία [απιί]ία, {εΓγοτΗπῃ {απέ να- 
τία 6επετα: αἳ ἵαππεῃ {ετγί αἰτ]εηίες, ταεοςΙπαϊο- 
τε, αἱ {απέ α ογαί(Βίς, αἱ αὖ ερἰτο]] {ετνῖ; αί- 
4 µε αῖ πιεδια (ΕΠ. 

Ένσε αωἴείπ, αἶδ, οἨ {οἶαπι ποὈΙ]εαεῖδ ΠΟΙΠΕΠ 
Ἱττερβῇε ἵη οετίο Ἠοπαίπες, αἲ ἵη εετίᾳς εἴίαπι ἵη 
υηἰγετίαπι ρτονἱποίας, γε]αῖ επι Ειραπεί {εία 
οππες ποὈΙ]]ῶλίε οοπαπιοπάαηξ. Μοτι[επί Βἱεοπ- 
αυε, αυἱ ρίαπε τοδίας Ουρ]εί ποπαῖπε σ]οίαηίατ, 
ααπι αἱ ἴπσο]απε Πἱοίουτίαάα: ορρίἀαπη, εἰ Ἠε- 
πἰοςπογί, αἱ {ε ]αδτϊιαηί αὓ Απιρηγιο ΄Γε]ᾳυίοφιε 
Οα{ζοσίς εἰ Ρο]]αοῖς αιτὶςϊς, ποὈΙ1{αίος. 

Νεέαυε γετο Ιπάεσενς {πιετῖς, απὶνετίαπι ργονίη- 
εἶαπα πο Περίεπα οί ξεηίατε, ΏΟΠ ΠΙΙΠΙ6 41άΠ1 ΡΓΟ- 
ιλίσπι, εἰ Ιηέεστίϊαέεπα: πεαιε αἱ {ε αυγίσίς (-α- 
1οτῖς εἰ Ρο]ϊιοί οτίο οοηίεπάμπέ, πο αίεπα 
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νόΐας ἐρίζωον, εὐλῥειαν Ἀποφαί Ἀποφανασν, δλλ᾽ λεχὼ μᾶλλον’ λα) ἀλέω 

δλλ’ ὀιφανεῖ, ε ἔτυχον μῥίοχοι τότε, ὅταν αφ. αἱθμεύτων “μόνον ἦσαν αἡ 
μάχαι ἢ πῶν κελήτων ἠγνοεῖτο σεατεία: ὅσω δὶ τώτου «Φῥαδεγμαπα 
«ρὰ τὰ Ὁμήρῳ: ᾿Αλλὰ αἱ ή µε «σεὺς ον) οσο : 

Ἔν ὠνδρῶν, ἓ ἓν 2εῶν νο" ἐκ ης αρ ής: 

Μιῶς δὲ σνέομεν | | κκ». 

Ματθὸς ὠμφότεροι. ο υξ 
. ον σὲ ον 

ΑΛ ἐπ είρες τόπους ὀρὲν οι παρ ἐκείνω τὰς κῶᾶς Ἀπὸ τῆς. εὐλμείας 

ἐγχωμιαζονῃ, αἱ αὐτὸν Αλκιμίδῳ. Ἅπο τῇ πάππε Πραξιδώµαντος, 

τῷ Σωχλίδου μνήμίω ἀνανεώσωντος, ὃν τῶν Αὐεσιμάχα ἡῶν Φξοχώωτο 

ὑσαρξαι Φησί, Οὐσ ἐπῆλ)εν ὧν) κοχολογεῖν τἰωὼ εὐγένειαν, δλλὰ 
μᾶλλον. «φθοτδέπει ἁπανᾶ, τὺς ἀνθρώπους «εὺς τὸ τὸ τῆς ασεδῆς καὶ 

ὀρετῆς χολὰ χορποῦῶ αι, ὁσομήε Ἅπο τῶν. Θεῶν γεονόζιο υμεμήῶαι ο 

οἰξώσα. Οὐ 3ὸ Ἡσόδω εἴπετο τοῖς λήροί, «φάσκοντοο ὁκ. τῆς γῆς τὸν 

Α. 9. 3] Εοτίο Ἱεσεπάνπι κα. οι. Ίμεραπι καὺ ἡ τῶν κελ. υἰάείατ καὶ ἵπ Αηιοσεάσπίε µάχαι εναπαϊῆε, 
Ἠνττ. 

Λ. 8. ὅσα δη] Νο Ιπε]εσαῃς, [εἆ Ἡπ]ο οσο παῖπαδ αρίαπι. ΜαΠτη οἷα 0. νττ. 
Α. 4. ὤνακαλες] ΝΤΡ. πιοπάοίε ανακαλεῖ. Μεπιοταί Ἠὶο Ῥ]αατοΏαθ ποναπα Ατὶβοάειηϊ ομββἰαάκίν». ΡΙΔΙΗ᾽ 

Ίοεας εκβαί επι, υΙ. 1.2.4. ΝΟΕ. 
Β.2. τόπες] Τμαϊπί[παβ ρτο ἀλέέηπε, ῥᾷσις, ῥητὸν, ἀπόφασις. Οταοῖς τόπος ἵπ Ώαςο το εβ ποη ἐρίαπη ἀἰδχαπη, {εά 

Ίουυς ΠΟσί ἵπ 4πσο ἀῑξίαπι οκβαῖ, εαραῖ, {οέῖο, ρᾶσε ἀοξτίμας, ατσαπιεηίαπα εἶ η εἰ πιαϊετία, Ὑ/υττ. 
Β. 5. ᾽Αλκιμίδην] ΜΒ. πιεπάοίε αἰκιμήσειν, ου]19 γ]1 οτῖσο πιαπ]{εία εβ. Ὑἱάο Ῥιπάατϊ Οάαπι Ἰαπάαίαπη ἵπ 

Απητορη. ν. 1. Νοε. 
Ῥ. 4. ἀνανεώσαντος] Νὰ. Ῥϊπάας. Ἱ. ο. Εροά. ν. Ἱ. Ρ. 122. εᾱ. βοἈπα]άίαπα». Οοπίος ποίᾶς Ρ. 149. Ύγοις. 
Β. 4. νἷων] Οιοὰ {οτῖρβ ρτο {ήδὺ, Ἰαρεπίε {επ{α Πρίο. Ρίο Ῥιπάατας ΙδΙάςπι Ρ. 122. ὃς ὑπέρτατος ᾿Αγησιμάχω 

υἶέων γένετο ΊΝΟΙΕ. Εαάεπι ορετα Ῥοΐεταϊ τεροῄετο Αγεσιμάχα. Αί ὑπέρτατος εᾶ πρεσθύτωτος, τί εχ 

ΒοΠο]. πιοπεί Ἠεγπίας. Ἠ/υττ. ΜΝΝ. 
Ῥ. 5. ἐππλφεν] Μ5. πιεπάο(ο 497λδεν, Ὑνοι. : ετη 
Β. 5. κακολογεῖ] Μ5. μὴ κακολογεῦ. 9εὰ μὸ Ἱλ]ιᾶ Ίαπι Ιαέεῖ ἵπ απἰεοεἀεπίε ἐδέ, Τίααιε οπΏ,. Ἑοτίε ἴαπιεπ 

Ῥ]ίατεβυς ἀμρ]ῖοϊ περαίίοπε ἆς Ιπάαβτία π{ω» εβ. οι. 8οὰ εἰ αἰῑῖς ἵη ]οοίς ἱαρίας «β, ο αὖ 1ϱ- 
ποταπίῖα, σεπιπαπάα πεσαϊῖοπε. Ίτττ. 

6.2. Ἡσιόδη] Θεογον ν. 45. ΟΙ Ε. 

δοι 

οἴτεπάωπες {εἆ οτἱρίπεπη οξείας: πεσιε (πι νε, ἐἴοτε ]αιάεί ε πια]οταπι ποδἰ]έαές, εξ πα Γρίαπ 
ἴπο νετο εἰατί αητίρα: «ο βαετα ἵοππροζε, 4ιοεκ ἍΑἱεϊπήάεπι α Ῥτακϊάαπιαηίε ανο, αι ἀάα: π]ε- 
ουσεῖδς ἑαπέμπη Ρασπαβατα, παἰ]]εῖα απίας Έαηζαπῃ  πποτίαπι τεπογατίε, νι. ΑρεῄπιαςΠί Πβεγογαπα 
εααῖ ἴρποία εταξ: ου] τεῖ εκεπρ]α Ίππιπιετα οχοοἰεηββπιαπι ΠαΠε αἴτ.  Νοη απίεπι Ίη ΠΠΕΠ- 
αριά Ἠοππετυσι εχβαπε, Ὠποτίαπα απέοπι αἆ Ῥίπ- «επι ΙΙ νεπῖε οδιτεξατε ποτε; Ῥροεΐι 
άδγυπῃ πια τεγοςας, αἱ ἀῑοῖε υπ]νεγίος πιοζία]ες Ἠοτίατί, εί εχεϊίατε αᾱ 

Ἠοπηίπαπα σοπς Ἰάεπῃ ε[ῖε, ααοά ἀξογαπι, εί Ειότας νϊγεαείίαιε ἀεοετρεπάος, αί { ται, 
Ἐκ πα ρατεηῖε αἰτοίηαε Γρίτατς, Ὅταπα ογέος {είε πιεπαϊπίΠε Ροβππς. οι - 

Οµἵπ ροξίις ἵππωπιεγος εἶως Ίοοο Ιπέπετε, ααί νΙ- 833 Ηε[οάϊ {οουέις οἩς, ααἱ ο Τεντα Οα]μπι, « εκ 
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Α ἀρονὸν, ὁξ ἐρανοῦ Κρόνο, ἐκ Κρόνα Δία πεφυκέναι. Ὁ δὲ Πίδωρος 
σωυετῶς οὐ πώίοις ὁξ ἴση 2] γευ. βίον μαρτυρεῖ ν τοῖς τῇ Σωγένες 

ς βλ. | 
κα. Μεχρι δὲ Πνος ἀπαρόκρλο έση τὸ Ἰφικρότους δπόφ]εγμα 

ο κὺς αών δὲ χέχρητα/ ποτε καὶ ὁ Τόλλιο,  Ὁ μῥ ἆν οὖν Ἰφι- 

κράτης ἀπείως πωὶ, ἑαωτὸν μὺ ἀφ Αρμοδία γένος ἔχειν µεγαλαυ- 

Ἡ χομῶπ, ὀκενῳ δὲ ὀειδίζοτι τὸ εὐλυὲ, 2λλὰ μὶωὼ τὸ µε Ὑένς απ 

ἐμᾶ λαμβάνει τἱιὺ αρχίὼ, τὸ δὲ σὺν ὂν σοί λήγει, Τάτοις ἐκεῖνος 1 

μῥ εὐγένειαν οὐ χφτέραλεν, τὸ ὃ αγμὲς εἰχότως ανέχαμψεν εἰς τὸν 

ὀειδίζοντι. Οὕτως δὲ δίχωιόν ὅδι τοὺς εὐγενεῖς τῆς αὐτῶν εὐλμείας 
ἀνπποιεῖθ-αι, ὧσε μηδαμὼς αὐτᾶς μῥ αλαζονεύεω τὰς δὲ ὤλλης Ἅπο- 

θηματίζεη, ὂν νόῳ ἐλνάς ὡς καὶ αὐτοὶ κουῇ μοίρα ν-ωᾷ κο) αἲσ- 

8 κοκ νά ν ἀχόσοντες Τὸ Εὐομπίδιο ἐκῖνο ασθὺς Ἔκκό 
Φεῦ, ὦ μῦτερ, τι όκε τυθρονικῶν δόµων. 

Δύλειο ημαρ εἶδες' ὧς πράοσεις καχὼς 
Ὅσον περ εὖ ποτ ἀνασηκώσας δὲ σε 

ο φερει Φεῶν τις Ἡ) πάροι»’ εὐπραζίας. 

ελ. 1. Πώδαρος] επι. Οµ, ΥΠ. 7. ἀναπγέομεν ὃ ὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα. ΟΙ ΡΕ. 
Α. 2. Σωγένης] ΜΒ. Ἑωσιγένης πιεπάοίε, Ῥιπάαταθ επΊπα ἁῑίετίο Σωγένην αρρε]]αί. Μο. 

. Ιφικρώτως] Τρηϊοταίϊς, τεῖ πα] ἰ{ατῖ ρεσῖεῖα οε]εῦταιῖ, ἀϊόχαπι Ώου: ἐγὼ ἄρξω τοῦ γένως, τεζετί Βίοῦααφ 
. 403. ΟΙ Ρ. Ἐκ Βίοῦαο Ἠαδεῖ εοπιρ]]αίος ποῄες, ῥίοῦα εχ Ῥ]μίατεμο ΑρορΏίμερηι, Ρ. 187, Α 

Υττ. 
. εὐλογήσας] Μ5. ἵπ πιατρῖπε ἐπιφημίζων. Ὀίταφπε νοκ ρτοῦα εβ εί [οτἱρίοτίοι» ἵπ οοπιπιεπάαπάϊ Ιαμάαπ- 

ἀίαπε ποϊῖοπε {τεφιεπίαία. Ατίζορλαπϊς Βο[ο]. αἆ Εαπῖί. Ρ. 332. τὸ εὐλογῆσαι εχροηῖί Ρεί ἐπανέσαν, 
ὑμνῆσαι, ἐγκωμιάσαι. ΟΙ. 

τ. τὸ εὐγενὶς] ΤΠΙΠΙΟ τὸ δυσγενές. Ἓ/Υττ. 
5. ἀποθηματίζεν] Ππαιάϊίαπα, φαοά {οἶαπι, στα», Τα πας Ἡοπιο εβηηχῖε ο 1,αϊπο ἵπβπια αἴαιῖ νετΌο 

ἀεργαάατε. Ἠυττ. 
1. Εὐριπίδεον) Ἠεειῦ, ν. 50. (44. οι Ε. 

ζα]ο Ῥαΐίαγππι, εκ «ο Ίονεπι βεηίευπι οεοἰηῖε, Ίωτο τε[αεανῖε. Τε επίπι «4 ωαπι βαεγῖς, ποδ!]ες 
Όμαπι ρτιἀεπέε πιοχ Ῥιπάατις ΠΟΠ ΟΠΊΠΕ6 ΠΟ5 ϱΧ 
Ἅθιιο νΙίαπι (ταπῇρετε Ῥορεπεπι Ἰοιάλης οπή 

ΧΧΙ. Ομουιίααε γετο εαπάεπι ἵπ Τρηίοταεῖς 
νετοο οοππεπάλΏάο, αιοά οί τοέῖε η Τι]]1ο 
υ{ατραέωπη εβς, πἰπηῖις εἰς Τρῃίοταίες ααἱάεπι {αἰ{ε 
{η Ατπιοθίϊ ε βαπηϊ]]α {ε[ο οτέυπι Ἰαόχαηίεπη, εἶαιε 
ΙρποῬί]ἰεαέοπι εχρτογαπίαπι, Ἆος ἀθιογβξ: Ίπεηη 
ἄεπις α πρ πο Γη, έπη αμίεηι ἴπ {ε [ή 
Ἠος ἴ]]ε οαπι ἀῑχίε, ποπ ποδἰ]ελίεαι ρεηετῖς εἷε- 
γανίε: ΠΑδὶ αμίεπι εκρτοῦταηίεαι ἰρποῦί]{εαίεπα 

ΥοΟΙ.. Υ. 

πο] έαίεπι [ααπι (αετῖ, πε Ἱ]]α [τει πἰπῖαπι ἵη- 
(ο]είεαηῖ αἶἷϊος νετο ἆα Ρταάι ἀε]ιείαπε: ΠΕΠΙΙΠΕ- 
τίπε ἆοαµε {είε «οπιπιαηί {οτε Παΐος, εἰ αἱ αιι- 
ἀϊτε ροβιπε Ετίρίάεαπι Π]ιά Ρο]γάοτί αἆ Ηεει- 
Ῥαπι πιαίτεΠη : 

Ο Ρατεπς, ασ; τερία 
Θεπ](α ἆοππο {ετνῖς, μὲ Ιπ{ε]ὶκ αρῖς, 
Ουαπίαπ) ρεία6 παπα παΠη, Ώεις αμὶς {ε Ῥοπᾶ 
Ἐκ απία {ογίυπᾶ πια]]5 οοηβοῖί ΥθΓίαΠ ὃ 

4 Ρ 
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Κα) αδὰ τῷ αυτ οὔχ ἀνάρμοτα αὰ Πολιωείκας: 

Οὐδι ἠνλμιά σ ἦρεν εἰς ὕψος μέγα” :  ὢδ-. 

Κακὸν τὸ μὴ ἔχευ τὸ ὀνος σὔκ. ἔδοσκέ µε. 

Οὐ αἱφμάχεται Ὦ ἆω ποιαῦτα τῇ εὐλνεία, μᾶλλον δὲ, νη ώς σθοσ-- 

ώ «σθὸς τὸ ο] Φτθγύνων δυζης. ἀνίληψον, σωτηρχαν;, αὐξησν᾿ χοι-- 

λεπὸν φλῥ κοὶ δύσφορον τὸ ποῦ Ὀδυσέως, ὅτω και εἰς - κ 
ῥπητα,, μιό απδιος 

Σὺ νι ὦ ὦ τὸ λαμπρον φῶς Ἄποσθεννὺς ους, Ὁ τους ΕΝ 
Ἐνέωεις, οσα πατεος πλ Από, ον ’ ο 

Οὐ 3. ὁ ὀκέινοι (σθὺς ὀρχήσές νόμ νο, οὔτε «σθὸς τὶς ε οκ, παιδιὰς, 

ἀφορδσια, αρπαγας, αδικίας πεφυκότες λλὰ «σσθὸς μὴῤ πω Ὑλρετὶμ 
πονον, απσουδἰω), τὸ «δι υό πολιτῶν σωτηβαν «σθὺς δὲ τοῦ. δήμου 
πολιπχὸς ὠφελέίας. εἰχότως πζέπον αὐτῆς οὐ µόνοις σφιῶν αὐτοῖς. Φάσο 
μόῥους πεφυκένω. Τούτοις δὲ Φᾶναι σοθσήκει τὰ ὑπὸ τὸ Σατύρου 

τῇ Παλλάδ λεχλέντα «αι τὶὼ αὐλητικίὼ ὤγαν φ. δεν τερπομλύη. 

᾽Αλλὼ πατεώας µεμνημλῤες οὐγμέίας ἐς τούτω ἐσιδεῦ, τούτη ἴδιβα, 

«εὸς ταύτης αὐξησν «φεοπετῖς παάρχει, κοὶ τῇ ἑτέρα ἐκείνη τῆς 

ο-ἲ, , 
ρα εν «ἳμ ενιρεη ν« . κ ( ͵ 

πννωμωο ο ον ο ον 
-» ιο Ν . ΄ 

Ψυχῆς εὐλρείᾳ οχιφανᾶς ποιδδαι δὲ. ᾿Ἔπ δὲ «οθὸς ὀκέῖνο τὰ σωωε- 
τωτάτε ποιητᾶ ἰναθλέπει, 

Α.2. Οὐδ' πύγεεια] Ῥπαπ]ῇΠ. ν. 4ο]. οι. 

Β.2. Σὺ δ' ὦ] ΕΑ Βορβοε]ῖθ ε Βεγτῖβ αριά Ρ]πίατοΏαπι ΟΡΡ. Μος. Ρ. 84, Ὦ: εἰ 7, Ἐ, ππἆε ποβετ {απιβί: 
εἴ εσο Οταοῖθ αἀἀῑάϊ οπαΠαπη ἵπ οοᾶἷοε. Υττ. 

επάος ἵη οββοίο «ἶνες, ρορυ]αγες ]αναπάος: ππετίίο Νες νετο Ρο]γηϊοῖς αριἀ ευπιάεπι Ἱη{α](α 1]]α : 
Ίο. Νοπ {ε ρεπετῖς εγεχῖί αἆ {ππιπιάπα ἆθοιβ ὃ 
Ῥο. Μαἱαπα «Ἅτετε ε{ῖ, ΠᾶΤΏ 6εΏα5 ΠΟΠ πιε αἰιῦ{. 

Τα]α ποη ορρυσπαπίς {απ ποβεαίεπι, Ίππο ΡεΓ 
Ίονεπι εχείζαη αἆ πια]οταπι ἀεοις {μεπάμπι, 
οοπ/{εγναπἀυπη, ααφεπάωπα. Ότανε επίπῃ, Ρε, 1Π- 
αμαπω, ῥταγε γἱάετατ Ἠ]αά, ουπι τεζῖε οοπ{εγασ 
1π ποδῖ]επῃ : 

Τι ΓΙεπάιάαπι παίαλαπι οὈίοπταμς ἀεςτβ 
Ίαπαπα {ταβῖς, Ραΐτε παίας Ατοινυἥι ορίίπιο, 

ἸΝοπ επῖπι 1] αἆ «ὥοτεας πας, ποπ αἆ οὐ]εξταίίο- 
Ώες, Ἱω{ας, τες Ύ επετεα», ταρίη»5, 1π]ασίας α]ιῖς ἵη-- 
{ετεπάας εἀῑῖ: ροξίας αἆ υτίεπι, Ια0οτεπῃ, {ὰ- 

ως αυ Ρρίας, αωαπι ἀεσεαε, Πδί ἱρῇς {οἶπι παϊ 
γ]άεαηξυτ, Ίωτε, αἩα: α Ραΐγτο αμάΙε Ῥαΐ]αν, ομπι 
πλοία οῬ]εξίατεέατ, αιάϊτε ροβιηί 

Ἠαυᾶ {ε ἆεεοί {οτπια δα, πατε Εδίας, 
Φυπῃε ΑΤΠΙα, Ῥαοσα8, αῖ ἀεοεῖ, οοππροπῖ{ξο. 

6εά πιοπῖεϊ ποδί[ίεαεῖς Ραέετπα:, Ώαπς Ἰπειετῖ, Ώας 
(ε οὐ]εόλατε, Ἠιῖς αισεηᾶα: ἵποιπηροτο ἀεβεῃέ, {ε[ς- 
αιε αἰέετα Ί]]α ποιο Ἱπβρηίτε, αἆ αμ 
{αδίηάς τε[ρίοετε Ῥοεία ρετῖεάπηί : 

: Μομ ἄεσσί πἳ Ἠθξλος Ῥτοπας πειπηρετε Ιοθεῖς 
Ί]]ε νο]ῖε εἶαταβ, Εκυίαις Ιπβάετε Ρ]ωπαῖς, 

ενα 

Α 

8 

ωστασ στ 

πο πο πο” οτο αραιφλμκ καούν. ολο μμ ο ον πριμ 
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Αα. «φθσέχεω δὲ τον νομῦ, ὅπως, ἐυτοῖς, “όν πο ΜΑΡ νά λεχλν 
νο πάμρας | ώ | 

πια Αμα κὶ δν 
Ἠέποωσαί τε νόον, μακάρων ὃς εξ εοσὶ τοκήων. 

Κά θα ως οἷοί τε. ὧσι σθβθέρευ τὸ Ὀδισέως αεὸς Πἱωελόπίω, τῆς 

ὀλεθρίας ἠδονῆς ἠτηβείσης 
Β Ὡς ὅι αὐτως Κίρκη καταρήτυεν ον μεγάροισιν 

ὦχς Αίας, θολόεοσα, λιλακομένη σόσιν εἴναι, 
Αλλ᾽ ἐμὸν ἅποτε υμὸν Θὺ σήφεοσυ ἔπειλεν. ̓  

Ὡς δὲ εὐπθεπές, ἐχ Μπὸ τῶν. κολοίχων δλλὰ χολῶν τε καὶ ἐπωιετῶν 
ἀνδιών ἄκθει, ὅπε οἰχήκοεν Ἕκτωρ σὺ τὸ Πολυδάμαντος 
) 
π ο 

ο... ἼΆλλω μὲ ο. ἔδωκε 2εὸς ολεμάϊω ἔργα, | 
δα λλλῳ δι ὁ ὀρχησιὼ, ἑτέρῳ κίῤοεραν κα) ἀοιδίω, 
ὁ «η "Αλλῳ δι ἐ ὃν σήθεοσι τί νόον εὐ Ζεὺς 

Ἐθλνν, τᾷ δέ τε, τοολλοὶ ἐπαουθλσκοντ᾽ ἄνλρωποι, 
η λε ο Κάτεπόλεις ἐσάωσε, µάλισα δέ κ᾿ αυτὸς ἀνέγνω. 

ω . 

Κα τῷ απο 
Λαών ὅἶσι ἄνασσε, πωτηρ δὲ ὡς ἥπιος Πεν. 

Ρ ᾽Αλλὰ παρ Εὐριπίδίω, Φὶο, ἐχ Ηλέκτρα δικαίως χλάάζει τὶὼ εὐ- 
ύειαν: λέγεσα, τὸν ἔνδοξον ᾿Αγαμέμνωα, εἰ ἄρα ἔνδοξον, εξ ̓ Ατεέως 

Α. 2. Πριάμε] Πϊαά. ω. ν. 370. οι. 
Α. 6. Πηνελόπην] ΟάγΠ: ν. ν. 21. ὪΓοι, 

Ῥ.ς. Πολυδάμαντος] Π]αά. ν. ν..739. ἎΤοις, 

0.6. Δαῶν] ΟἀγΗ. έ. ν. 12. Οοπέ. β’.ν. 234. ουσ. 

Τ.1. «αρ Εὐριπίδην] ΤΠΙΠΙΟ σαρ Εὐριπίδ. /υττ. 

Ὦ.α. ἐξ ᾽Ατρέως] Επτιριά. Ότεβε ν.15. οι. 

Ἠ]άφαε Ετίαπιϊ ἆε ἸΜετειτῖο εἰωφόάσι μέ η κο αιάϊῖς Ηεξοτ α Ρο]γάαπιαπίς ὃ 
εοπαρείαί, ευτεηί ἀϊλσεηίει : ἹΝαπιαπε αἲῖ Ώεις υἲ «τας Ππί Ματίία {αΐϊα, 

Οοτροτῖθ αἀπι]ταπάα {μα εβ [ροεῖος, {αρῖς αἴηιε Αβ αῖ ἀεά]τ, αἱ {αρίαι, 4ἱ ρτον]άων, αἴανε 
Μοπιο Απιυ] : ἱμ9 ε5 πια]ογαπα Πεπιτηαίο οἶατο, Οἱ ΕΡἱ ἔπππαιε αἱῑΦ, 4ο ορρἰᾶα {ετνεί αὖ Ἠοβς; 

Ίπτε 4«ποαμε Ὀ]γ[ις Π]]μά αἆ Ῥεπείορεῃ ρτοίεττε Αίαιε Ἠερο Τρί ἴοπεν ἵπ ρτἰπιῖβ, ορίίπηο ἀπξίο. 
Ροβης, γο]υρίατε ρεβΙ{ετα {αροταία : Εε Ἱ]]αά ε]α[ᾶσπι : 

ΙΠάετι Οἶτοες τεπερας π αἀϊοας αἱεῖς, με ἔ : Ἱ 
Οοπ]ησῖν (όσο οἱροτοξ ἆντη, πποῃιιο ππασί(απα, Οεια πας ραΐετ Ἡϊο ρορυ]ο Ἱππρεσίίατε [οἱεραί, 

αλβ απίπιαπι Ροῖαῖξ ποηαᾳ απ Βεξϊοτε ποβταπῃ, Α: αριά Ευπρίάεπη, αἵδ, ΕΙεόχΓΑ απ ΠΟΠ σα γιάεε 
Ώμαπι επίπῃ ρΓαβείατωπη, που αὖ αΠεπεαιοτῖρις, αξ  ποθί]εαίοπιξ ἆωπι εκ Αίτου ἵ]]αβτεπι 9 πιοάο 
εκ απίσιο α ΡρτοῬίς Ἰαιάαειίαιε νἱτῖ αμάϊΐτε, αιοά ἵ]]ιέτεπι) Αραππεπιποπεπα αἷί παζιπιὸ Ώιπιαιςα 

4Ρ2 



όόο ΥΠΕΡ ΕἘΥΤΕΝΕΙΑΣ. 

γεγωένα) καὶ διηγουμθῥη } Τανπέλη πᾷ Διὸς αἰκίαν, πμωρουμ]ῥων τῶν Α 
ών. ᾽Αλλὰ μιὼ οὐ δίχφιόν δι 7 ἑνὸς ἢ δυοῖν ἀλαζοείαν τῇ εὐλρέίᾳ 
«θάγµατα παρέχεῳ. Οὐδ, ὀκείνη ΦηΦ τὰς ́ Ατυχορ ὀνειδίζον, καὶ 
Φάσκησα δὲ μηδὲν Χονὸν, µήδένα νόσον 0), οὗ τὸ «Φορπον οὐ Φέρῃ ἡ 
τῶν ἀνδρώπων Φύσις, εἰς ἡ ἀνθρωπυίω μαλλον ἠσέέλεπε μοῖρον. Οὐ 
Χόχιστι δὲ ὁ ̓Αρχίλοχος' | 

---Τῶος ὦνθρώποίσι ὃ- - | Β 

Θυμὸς, Τλαῦκε Δεπ]μεω σα νε) δὴ 

Ὁκάον Ζεὺς εῴ ἡμέρου ὤγει. 

Τὸ Αἰσωπου βατβα/όδιον «σθὸς τὴν. μητέρα. θξυγωμθβω χο ἐμωτῶσαν, 

εἰ ὁ τὺς ἀπθσης αὐτῆς Ύνας βεεορώς μείζων ζῴ, ἀπέκρινεν ἐο εἰ 

μέση α/θβῥαγῇς, Φον, ὦ μῖτερ ὀκενω τύχης ἴση. Οὕτως ἐν] οἱ 

οἀλρεῖς λεγέτωσαν ὅσα ββλοντα, βασκανέτωσων τῇ ὐγενέᾳ, Θὄδέποτε ο 
τῶν εὐγενῶν κεείτΊονες ἔσονται, ἔτε πάρισοι, μὴ “οεούργε ποιήσωτες τπιὺ 

τρ 

αλλ μιλά ο“λμ-θλ..... 

Α,1, Ταντάλε] Εατρ. ἴδιά, ν.7. οι. 
Α. 4. φώσκεσα] Ἐ]λεξίτα αριιά Ἑιπρίά. Οτεβε ν. 1. ον Ώρρο γετρα {απ : 

οὐκ ἔσιν ἐδὲν δεινὸν ὧδ εἰπεῖν ἔπος, 

Οὐδὲ πάνος, ἐδὲ ξυμφορὰ εήλατος, - 

"Ἡς σὔκ. ὧν ἄραιτ ἄχλδος ἀνθρωπη φύσις. 

4- τὸ φορτίο] ΜΑ. ἵπ πιατρ. ἨαὈεῖ: ἄχδος. 9ε]]ιοεῖ ϱα νους υϊίατ Εωτῖρϊάες Ἱ. ο. οι ς. ν 
Α. 6. ̓Αρχίλοχος] Ῥείετι Ῥου Αποπϊιοομϊ ἀῑείαπα Τατ» Ικ. 71. πὶί γἱάς Ιπίετρτείς», εί ἱηρηϊπαίς Μεπα-- 

σῖωπι Ρ. 439.  Ὠεδεί απς {επίεηίίαπι Ατοβιιοςμις Ἠοιπετο, αριά απεπῃ εχβαί ΟἀγΠ. σ’. Υ. 126. αἆ 
απεπ οοπηππεηίαϊατ Ώυροτίμς 1η (ποπιο]ορῖα Ἠοπιετῖοα Ρ. 253. Ώε εαάεπι ρτοβαί βηπρα]ατῖς Ὀ(Πετ- 
ἴαῦο Μετῖοϊ Οα[ααὈοπῖ, φπα; οσα Π{Ααεἳ, Ῥαϊτίο, ΕρίβοΙί5 τεοιία εί αὉ Α]πιε]ονοεπίο, οι. Έες- 
τας οπι]Πο 2 ἆποῬ ἵπ νετ[ιθ Τοῖος----Γόεται: πῖ αριά α]ῖον Ἱερῖίατ, Ίχττ. 

4. Αἰσώωπη] Αριά Ῥηαάταπη 1. 24. Νχττ. 
: λεγέτωσαν ὅσα βήλονται] Μαπιεβο ]αήπαπι, εἰ Οταοῖς {ρποίαπι ἀῑσεπάϊ σεπαθ. «Τμ πεφµε ἱσποδί]ει ᾱἷ- 

εαπέ φι]άφί ποε]σηέ,----ποδΙ]ίδης ῥγ/βαμέίοτες εγω. ος επῖπι γο]αῖῖ {οτἱρίοτ. Α: Ταίπας Ιπίεγρτες 
οοπβτιέϊιοπ]5 ρτανϊίαίεπι οεἰανα. τη. 

Ο. 2. κρείτΊονες ἔσοντει] Μ5. Ιπ ΠΙᾶτΡ. ἔσονταν ἅτε κεείτ]ως. ἘεΒ εοἆσεπι τεά]. ἸΝοβταπι Ἰεέίοπεπι εχρτεί!ί Τη- 
ἵετρτες Ταὔπας, Ίοι,β. ὥ 

Ο. 2. αρόργε] Μ5. πιεπὰοίε αρόργο. οἱ. 

” ας, αι 
Αιώνα, αμ κι... 

οί. ΛΣ. 

Ωω 

Ίονε πα Γαη(α]1 Ραεπαπα τείετεὸ θεά επίπι Ποη 
υηΐας αυτ α]εετίας Ἱπ[ο]εητίαπι ποὺϊ]ταί ποσετε 
α.ααυπι {αετῖε: πες Π]]α {ε αἲε εχρτοῦτατε Ἱπ[οτίι- 
ία. Όππιφιε τεβεε, πην]έωπι ε[ε ππα]απι οαέ 
πιοῖὂυπα, ο] ΠΟΠ ἔοταί οηµ5 Ποπιηίδ ΠαίΗΓΑ: 
αἆ «οπΙπηµηεπι Ποπαίπαπα {οτῖεπι Ρροτίας τείρεχ!ξ. 
Νες νετο ρεβῖπιε Ατοηιιοσμις : 

----Τα]ϊς Ποπιπίδας επῖπη 
Απίηιας Ίπεβ, Ο ΟΙαμοε, Ἱεριῖπε {αἱε, 

Μοτια]δας, ααα]επα ἵπ ἀῑες Ώειις οχοῖ (αι. 

Εαπιπεοι]α {Ε{ορίςα, ππαίτε Ἱπειππείοεπῖε, εί Το- 
δληΐς, πια]ογηε εῇοι, αμὶ, {ε αὐίεηζε, νοτα[ῖεῖ ρατ-. 
5 {αο5:. Νο { πιεάῖα ἀἰγαπαρατί5, πιαίεί, 
φ ΠΠ ετῖς, τε[ροπάϊε. Ἱτα πες ἰσποδί]ες ἀῑσαπε, 
αιοά νο]εηι, ἀεεταμαπε ποὈϊ]ῖται, οῬ]οαααπέατ, 
Ἀαπιαιαπι Παρεγίογες ειπε ποδίµδις, ποῦ α»ᾳμΑ- 
Ίε, πίΠ ν]τωείς {ροςίπιεη εἀἰάετίητ. Ὁπάε 1ὰ 



ΥΠΕΡ ἘΥΤΕΝΕΙΑΣ. όότ΄ 

-- πο δ: 3 οξ ἴσης ἀνθρώπων μοίρας» Ἡ Φύσ πο; ἢ ποῖς 

Αἰσωπμιῖς µύδοις πάλιν «φθθσέχοντε, τὰ ἡ ἐργάτο ἡμέρα τῇ ἑορτῇ 
ἀντήρητο, ὡς ὑφ αὐτῆς ὀπιπεποημηῤων ῥαύμως 19 λαιμαργίας ἀνα- 

λίσκεσαν «αοεὺς αὐτίὼ ἡ ἑορτὴ, φέρε δ, ἔφη, τὸς µαίρος Ἀλλήλαις 
μέμεάλλωμψμ. Ἡ ο) ἀπέκβινεν, οὐ Ἰέμις, τὸν Ἰσὸ Διὸς ὁπιτελάμὴμόν 

μοι Ἕ ἱεμῶν χληρον χοπαλείπεη. Συμφέει τῷ Δι ἑχὼς Αλ ροι 
το τον βέσηλον ὃ ὀχλον. 

Λείπει τὸ ἑξης. 

γετί. [αἳ. οο]. 1. ].τ. Θ6επῖο αἰᾳαο] Έα ἵη νετίοπε {εααυπίας, α Μ9, αὈεταπί, 
Εργ. καὶ Ἡμιρ. ν. 3-4: 

ΑΠιά]ξ ποβετ αἆ Ἠε[οάϊ 

Όντε Όντε διὼ βροτοὺ ἄνδρες ὅι ὅμως ώφατοί, τε φατοί τε 
Ῥητοί τ᾽ ἆ ῥητοί πε, Διὸς µεγάλοιο ἔκητν. οι. 

Ά.α. Αἰσυπικῦ] Ἠας {αὈυ]α ΤΠπεπιϊβοσ]ες υ{ας ἀῑοῖίας, αραά Ῥ]ίατοβαπα ρ]ατίθας Ἰοοῖς: Ἠἱία ΤΠεπιϊβος]. 
Ρ. 121, Β .ΟΡΡ. Μος. 27ο, Β. 42ο, Ε. ΑΙ ποβῄετ οοπηρ!]αίος εαπι ἰηβοείς πηω{ίαπάο, αοιτηῖηα [ρο][ᾶ- 
υί Ιπ τὰ αρρατεῖ ινα : {οτίε [ορίαπι {αοταί λέγωμεν ἃ ἡ ἐργάτις.-- ΊΝοἱβιθ Ιπβοείῖας εἴῖαπα 
ααχῖε, Ἰη{ετε]επάο Ι]]ο πρὸς αὐτὴν ἡ ἑορτὴ, φποὰ {επίοπίίατη Ίάπα Ῥετ {6 Ἰαβοταπίοπα ῬΡ]απο Ρεγνεγίῖτ, 
Ἠ/νττ, 

Ἀ.0. ἡ ἐργάτις ἡμίεα] Μ5. ἵτα: ἡ ἔργάτις ἡ ἐργάσιμος ἡμέρα. Ὠε]ενὶ ἡ ἐργάσιμος ἵππιηπαπι {οπο]ίοη γνοςῖς ἐρ- 
. Ὅ/οτΕ. 

Α.2. ἀναλίσκωσα»] Βιτιέχατα {ογπιοπῖς τοφπἰτετεῖ ὤναλισκώσ». Ἑε[ετίατ επῖπι αἆ αΠίεσθᾶεῃ ἑ ἑορτη. οἱ. 
ΔΑ. 4. αν ονί ὁ ἑορτὴ] Ἑεοερὶ ας ἵπ οοπίοχέαπῃ, 40 αἆ οταπι ΜΑ. ἱαπιαπαπι Ἡ, ]. Ἱπίοτεπάα, Γοτ]ρία εταπΕ, 

Ο.Ε. ἥΜαϊιε, Ί/νττ, 

(πάει ΑπὶΙπαφια]ὶ {οτίς Ἠοππίπυπι ὃ 4η (ο- 
πῖο αϊαιο ξ απ ]ουΐφ πιαρηϊ «οπ{]ῖο, αέ αἰξ Ἡε- 
Ποάυς, τας αξ αἩϊ ου{ευτῖ, αλϊ Ιπε]γά Ππεξ απ 
(ας αἆ βυι]ας Αα {Πορίσας τεάεαπηις) «απι {ε[ίο ἀῑεῖ 
Ῥτοίεβις ἱπία]ωτει, εί, ο [απιπαῖς Ιαδοτίοις 
κ ἀκγκὰ ]ωπι ρετ {οςοτάίαπι αἴαις Ἱπρ]αγίεπι 

: ππµίατεπε {οττεπ, εΧ ΡΓοίείίο {[είις Πετες, 
εοηίαπιετα αετετείις, {εττεῖ Ἠαης οοπάΙέίοπεπῃ ὃ 

Ἔς- 
[ροπάϊε, α ]ουε {οσίεπι {ἈοΓοτιιπα Οἱ οοπηπιἰἤαπη, 
πεί[ας εΠε τε]ἰπααῖ: Ιητετεῇε ]ουἱ5, ρτοςι] ατςετῖ 
ᾱ πιγ{{ετῖϊς Ρτορµαπιπῃ νω]σις. 

ε[ωμέ γείφια. 
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ΝΟΜΙΝΑ ΕΙ ΌὈνΥΙΟΚὉΟΜ. 

ΗΥΡΑΦΡΕΦ, - ΤΑΝΑΙΘ. 
Ι5ΜΕΝ 08. ΤΗΕΚΜΟΡΟΝ. 

ΗΕΒΚ 8. ΝΙΙ,08. 

σΑΝςΕς5. ΕὉΚΟΤΑἜΜ. 

ΡΗΑΦΙ6. ιν τα ο πκλοβμῦθ. .1 

ΑΚΑΚ. άν οὐ ΑΙΡΗΕΟ. ' 
ΡΑΟΤΟΙ.058. | ΕΌΡΗΚΑΤΕΡ. ο. 
ΙΥΟΟΚΜΑςΣ, σΑιοῦς. 

ΜΑΑΝΡΕΚ. ΑΟΒΗΕΙΟΤΒ, 

ΜΑΕΣΦΥΑ5, ΑΕΑΧΕΣ, 
ΑΤΕΥΜΟΝ. | ΤΙΟΚΙ68. 

ΦΑΦΑΚΙ6. | ΙΝΡῦ8. 
ΦΟΑΜΑΝΡΕΚ. | 



απ πο ο Ἕ ον. 

όλαν ΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, 

ΊΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ. 

ΡΕ ΕΙ ΌΝΙΟΕύΜ 
ΕΤ 

ΜΟΝΤΙύυΜ ΝΟΜΙΝΙΡΟ68, 
ΕΤΡΕΤΠΣ5 αῦ Έ ΤΝ ΤΙ ΙΝΥΕΝΙΟΝΤΟΒΕ. 

Ἀ, 

"9 ΎδΑΣΠΗΣ. 

κο ΡΥΣΠΙΠΗ ΑΦ μἱῶιν ᾿ΑΦϕροδίτης εἰς οπιθυμίαν ἐμπεσᾶσα 
τὰ ωνήσωντος Ὑδώσπου, ὃν μὴ ογουσω τὴς «δὸ Φύσν ἔρω- 

ἆε, νυκτὸς βαλείας, τῷ «φθθειρημλύῳ συω]λ)εν, τῆς τροφᾶ σιωελθούσης. 

Οὐκ εὐτυχήσας δὲ «ξι τἶδ συµεεοηχότων ὁ βασιλόὺς, τὼ μὺ ὀνεδρεύσα- 

Α.1. ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ] Θα α]Ι ποπιεῦ Ῥ]αίατολί νια]σο ρταΆκαπι Ἠπῖο Πθε]]ο: απ νεὶ εαπιάσπι, νεὶ οετία 
Ρεπιίπαπ εἰ ρίαπε Ππαϊ]επι, Ἠαδρεί απόχογεπα αίαιο Ῥατα]]εία. Λά Ἠππο 4ε Εωηπζης τεοεη{επάαπα 
επιεπάασπάπππαπε αἀΠϊσυίπηνς Ὠαφ Ἐάῑίοπες: Ργϊποῖρετπι Ῥαβ]εσηπίεπι 4ΐο. αριιά Ετορεπίαπα 1533: Το- 
Ἰοίαπαπι 8νο. 1615, σπα ΡΗΙρρί ]αοοῦὈί Μαιβαοϊ ποῖ]ς εἰ Ἰμαίῖπα Ἱπίετρτείαίίοπε, 4παπι ΠΟΦ ΙΠἴΕΓΡΙΕ- 
{αοπεπι ἵπ Ἠαο ποβῄτα Ἐάϊπίοπε τεϊπιήππας: Οχοπϊεπίεπι ]ο. Ἠπά({οπῖ Ἀνο. 1792, ἵπ Ψοἰαπιῖπε ΤΙ 
(εεορταρῄοσυπη Μϊποτατη, οσπα Ὠ]Πετίαξίοπε Ἡ. ὨΏοάνγεϊ, α αἱ ]αάϊοῖο ἄε αμόϊτοτε Πε], Μαιιβοιαπα 
που] ραγεῖοις {αρετανῖί: Ἱτετα Τιαῖπα Ψετβοπε Α. Τατπεδὶ, ΟΡΡ. Τ. Π. 

Α.13. συνελδσης] Τμερεπάαπι συνεργήσης, αἳ πποηαῖί Ίαπι Τ. Ἠεπιβετπαβας ΟΡίετν. ΜΙο. Υοἱ. ἵν. Ρ. 281. 
Ά.14. Οὐκ εὐτυχήσας] Καϊηχμδεὶς, εώοέχμς, ῥο/εαφιιάπι οοπερετί[οέ, οοττϊρεπάυτα οεπ{α1ξ Ιάεπι Τ. Ἡ. ΟΡ{. Μια, 

1. ΑΠΙΟΓΕΠΙΑ 40 ΡΓβΡίεΓ παέµταπι (επεδαξας, πεαιῖγοί 
ΗΥΡΑΡΡΕς. οοἱίρετε, Ρτοίαπάα ποδῖε ουπι πιίτίςο οοπαῖίε 

1.ϱΥὈΜ ΟτγΠρρε, Ὑεπετῖς οὗ Ίταπα, ἵπ ρα- «εοηγεηίε. Ἐεκ γΥετο οὗ εὰ αυ οοπίρεΓαηί ἵη- 
τεηέϊ5 ην [ρὶς ἀε[άετίαπι ΙποίάΙΠει, ει Ἅ{ΕἰΙΚ, απαπι ο Ιπβάία ΠΌί ραίανεταί, νῖναπα 

ΥΟΙ,. Υ. 49 



όό6 ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

σαν αὐτὸν γροιῷ ζῶσαν χοτέχωσε τὶὼ δὲ Φυγατέρᾳ σοαυεώσας, Ἀ]ὰ 
σε 

λύπης «ὑωρουλίιὸ, ἔῤῥψεν ἑαυτὸν «εἰς Πποταμὸν ΄Ινδὺν, ὃς ἀπ αι Ὑ- 
Φάασης μετωνομάῶη' ἔπι δὲ Ὁ' ἸἼνδίας νεανικῶς κφπιφερόμΏμος εἰς τὼ 
Σαρωνιτικὼ Σύρτη. | 

β. Γενᾶται δὲ ὃν ἀπ λίθος Λόρχνις ΚΦλάμημος ἐλαιώδις δὲ ὅοι 

τῇ χβόα, κ) ζεοὺς πώνυ Σελίώης δὲ αὐξομδῥις, δὑείσιεται «σεὺς µελῳ- 
ὅίαν αὐλῶν χρβώνται δὲ οἱ ὃν οξοχῇ πυγχάνοντες απῳ. 

Υ. Εὐρίσκεται δὲ ἀπό «δα τὰς χολεμλῥας ΠΠύλας [βοπάνη, παρ- 
όμοιος Ἡλιοτροπίῳ (ωύτίω λειοτθιροιώτες, τῷ, χυλὰ ποῖς χούμασιν 
ἀλείφοταμ, καὶ Φφέρουσν ἀχύδιώως τῆς «Ὀξιδσυτέρας Ἱερμασίας τὸ 

2 / 

ανα» υµιαση. 

ὃ. Οἱ δὲ ἐγχώρμοι τὰς ασέρὼς ἀνασρεφομῆῤας :παβ]ένες «ουροῖς 
«πθθσηλώσωτες, εἰ αὐτὸν [βάλληση, τῇ σφῶν λ]αλέκτω τὸν ᾿ΑΦροδίτης 
ς 2/ 
ὕμνον ἄδοντες. 

έ. Κατοεύοσυσ δὲ κατ ὀνιαυτὸν γρομιῶ χαπάκβλτον, «νὰ τὸν ὀνο- 
μαζόμΏμον λόφον Θηρόγωον ἅμα }ὸ Ἡ πρεσούτπν ἑρπεῦ πλῆδος ὁκ 

τῆς οἰκεωεείας ὀξέρχεται, χοὶ τὸ ««ρυπιάμλρα «Ἡ ἀλόφων ζώων κατ- 
. - ι } - αμ ν 

Ίοσο πιεπποταίο, Ὑετδιπα {Γεαιεπθ Ἠαῖς {οτἱρίοςϊ, εἰ Επιϊί ἆς τε ἵπ Ὁαρϊίε ἄε Ῥαξϊοῖο, επα ἄε Τ}/- αν, 
οοτίια, ἆε Ἑπτοία. 

Β. 50. 
Β. 6. ζεσὸς] Ῥαταπι, πεο {απιον οοτταρίαπη. 
Ῥ. 7. οἱ ἓν ἐξοχῇ πυγχάνοντες] Ῥεέε νετ Μααβαεις: 
Α. 

Λόχνις] Λυχνίτης πια]ἶπε Μαιβασας αἲ Ν. Ἱ. εἰ Φαἱπιαβις Έκοτο, Ῥ]ήΠ. Ρ. 777. 

Τιτπεςας, σγ/ήβοες Ἠεάδεης, αἰγαᾶ Ἱεσιῇπε νἰᾶσεας, 
ϱ. ἅμα /ὸ τὴν αρεσούτιν]. Τα οπ1Ώ99 Εάῑίοπες, εχοορία Οταοο-]μαϊῖπα Απηΐ τόση, απσ Ἠαδεί ἅμα 2 αρὸς 

τὸν «ρεσθύτω, {α{[οδρία Ρταροβῖοπε εκ Ἱπετρτοϊαιϊοπίδας, αὲ νάσίωτ, ΤατποὈὶ εἰ Μαιβας]. Εαπϊάοπι 
Ραΐεπι {οπρίαπι Γαἴ[ε αὉ αιιόϊοτε, ὤμα 7 τε κατορύτ]εδαι τὴν αρεσούτιν. 

Β. 1. τῶν λόγων ζώων] Ίτι {οτ]ρίοτε ἀῑ[ετίε ας τεξῖε {οτ]θεπίε οΟΓΓΙΦΕΓΕΟΠΙ τών ἄλλων ζώων: [εὰ Ἠπῖο Ῥαϊοαεπά 
Παπά τε]παπεπάαπα νἰἀείατ. ΒΙπη]ο επῖπα εβ ἵπ Οαρίίε ἆε Ίπασβο, αδὶ Μαιβασας απο ἀῑδίοπεπα 
{πετ βυάεῖ, ἆοσεπς {οι]]σεί Ἱία Τ,αεϊπῖς ἀῑσϊ πα απηπα]ία. 

{ερε]ϊτῖ Ἰαῇα:, εἰ Π]ία ἵΏ «Γµςεπι [αὈ]αίλ, Ρα πιςξ- 
τοτε εχίτεπιο {ε ργαοιρίίεαι ἀεάιτ ἵπ Βανίαπι Τη- 
ἆαπῃ, αυΙ 2 εο Ρρο[τεα ἀεποπιίπαεμς εβ Ἠγάαίρε». 
Ιπάϊα αιέεπα Βινίας εβ νεπεπιεπεας ἵπβμεῃς 1Π 
ΥΤίεπα ῥατοπίείζαπη. 

ΠΠ. Ναίείτατ ἵη εο ]αρῖς Τ,γεΠηϊ5 νοςαέυς, ααϊ 
οἷεί «οἶοτεπι ργα {ε {ετῖ, να]άεαιε {ετνιάις ε{ῖ. 
Ἰηνερίεατ 1]]ε, αἀο]είεειίε Ταπα, αἆ οἈπέαπα Εδία- 
τάπ: εἴ εαῖ εἰ εκεε]]εποτίθας. 

ΠΠ. Οεευστίε Ιδιάεπι Ῥτορέ Ῥγίας α ας γο- 
εαΏξ, ειδα {πηϊ]]ς Ἠε]ίοιτορίο: ευ]αθ εοπέηταε 

{ιοςο «οπίτα [οἷίς αἴἴας ππσυπέµΣ, εί Ώπε ρετίοι]ο 
αιαητυπηγί5 πάσης οα]ἰάιαεί εχηααίίοπεπι {ε- 
τυηέ. 

Ιν. Αε Ιπάΐσεμα,, ν]τρίπος 4ο ποη οα{ζε γίκ- 
ετίηε, εἶαγῖ οτιοῖ αβπρυηί, εἰ ἵπ πε Παγίαπι 
ἀε]ιείωης, ἀἰα]εξο νετπαου]α Ψεπετῖς Ἠγπιπαπα 
οαπεπάο. 
. ΠὨε[οάϊαπε εε νειιἶ]απι «οπἀεπιπαϊατη 4ὐο-- 

θωπηῖς ]αχί γεγῖοεπι Τμειοσοπιπῃ. Πας επίπι 
τερείαπα ππα]εεαάο αἆ νεα]αίι εχ ελουπηίπε {ἴα- 
επι αοσεᾶῖς, εε «ας οἰτομπινο]απε ππαίέα Απίπια]ία 

κ. 

11ςο 



γ-- 
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εῶ (ες. ο κο ἱνορὰ, Χρόσεέμας ὁν σ΄ Ἰνδκῶν. μΜόμη᾿ Σ πώτων ἀκρι-- 
| θέσερον Ἀβχελαον ὄν η, αἲθι Ἠοτομὴμ. 
δν Ὑποχεται δὲ αὐτῷ ὂρὸς το κολάρῆρ», ὃὶ αἰήαν πτοιαὐ- 

τὺω' ᾿Αλεξάνδοι τὰ μίαν μὲ. ερατεύµατος εἰς ᾿νδίαν ἐλθυντος, 
κ» ἡν ἐγχωβίων κείσν ἐγόντων ἀνππολεμεῦν αὐτα), Τώρου τὸ [βασιλέως 
αυ τόπων. Ἐλέφας αἰφνιδίως οἰφροπλὴξ νόμδρος, οχι τὸν Ἠλίῃ λόφον 
ἀνέθη, πο] -ανθρωπίη φαν χρησάμόλκος, εἶπεν “ Δέσοτα ο νόν ή 

« ὀλρος Ἀπὸ Γηγασίη χωτάφων, μηδὲν ὁξ  ὀνανήας ᾿Αλεξώνδνα ποιήσης' 
ἁΛιὸς φλό: ὄδυ Γηρώσος κο τελέσας τὸν λόγο Έλανεν. '᾿ Αχούσας δὲ 
τόπων ὁ Τῶρος, Ψαφοδεὴς τὸ Αλεξάνδρα γόνασν «φξοσέπεσν, εἰρύιύίω 
αἰτόμλμος πυχὼν δὲ ὧν ἤλελεν, τὸ ὄρος Ἑλέφανται μµετωνόμασεω καὼς 
ἱρορέί Δέρκυλλος ὂν Υ «εὶ Ὀρν. 

συ 

«ΜΗΝΟΣ: | 

| ο Ἰήμλκὸρ) ποταμός ο Όν τῆς. Βοιωτίας ὅ πολι ώ ὀμαλᾶτο' 

κ τὸ ας Κάδιωυ ος, ἀπ᾿ αἴῃας τοιαύτης. Καδιως τὸν κείωο- 
Φύλάχα, Δρόκοντω, τοξόύσας, κοὶ όὗρὼν ὥασερ ΦεφαρμακόυμΏμον Φφόοι 
, ὕδωρ, ΑΕάφχνμ κὠ χώραν ἕπὶν οιγίώ . νόμθμος δὲ κὉ τὸ Κω- 

Ὁ. 2. ὥσπερ] Ὀε]επάπτα νἰάείατ αὲ οτίυτῃ οκ ρτοχἰπιο Π{οτῖο απἰοσεδεπεῖς οἱ {εηεη{18 νουῖθ. 
Τ.0. ρίξω] Τα οπΊπες Εάῑίοπες : {οἷα (τ. Τιαί. ΑΔ. 1624, φόρων. Αἲ ἵπ Ρτοπηῖα εί γεΓπη φόνο Γ10Υ6, {αῦο, 

αποὰ πιοπυστυπέ Ἱ. Επίρετβις Ὑατ. Τ6ὲ. ΠΠ. τὸ. εἰ ΤΗ. Εείποβως Υοἱ. 1. τ. 
Ὦ. 3. Κωρύκαιον] Βειϊπαϊ σαπα Ἡπάίοπο εκ Βαβ]ιεπβ εἰ ΠηίοτρτειαοπίΌις Ταγπεὺί οἳ Μαιβασϊ: αἲ Ἡα] ας 

Οταε8 οοπίοχ{ς ας {τες 6Τῶςο-Τ/αΕἷπα; εἀἰτίοηες Ἱαῦεηί Κωρύκυνον. 

ο. “-ς 

ον» α» 8 ε. ΄ . 
φωσ αν μαι θὮ κωνοσᾖα 

πλ κ ὃ - ο ο 9 

ἀεγογαίς μὲ πατταπὲ ΟἨτγίδγπιας Πῦτο Έεγαπῃ Ἱπ- 
ἀϊοβγωπα οὔχορεβπιο, εἰ Ατοηείαις ααἱ ἀῑίρεπείας 
αε ΙΗ5 ερίε το κΙι. 4ε Εἰυπηπίρυς. 

ΥΠ. Αά]αοεί νετο Ὠμίς Βαγίο πιοης, Ε]ερίας: 
]ω] οὗ Ἠαης οαι/απα ἵτα νοσβέις: Όωπη Αἰοχαη- 

ς Μαοεάο ἵπ Ἰηάίαπη, γαίες ουπι οχετοίει, εξ 
ἱπάίσεμα, αἱ (οεῖς νΙτῖοα ο το[/ήτετο ἀεσείπετεηι, Ἐ-- 
Ἱερμας Ῥοτἱ Ἰ]Ημς. τερ]οπῖς τερῖς ἀετερεπίε α.[ῖτο 
Ρετοῖ(5 Μο]15 «οἶ]επι α[οεπά[ε, εξ νοςσπα Παπ]ΆΏατα 
ἀερτοιπεης, ἴπ Ίναρς εταρ]ε, /λομύπε Κε, φωἱ α (σε- 
βα[ο Γα7Ηβαπι ἀμεῖον πε φάρμα οοπίγα «4ἰεκατ- 
ἀγωπα ο ὄλμά Ζουἱς εἰεπίπι ϱ/} (ερα/ωε: εἰ οὺ- 
{ο]ίο {εππιοπε οσομδμῖε, Ομίδης ααάϊες Ῥοτις 

Γ[αρρ]εκ Αεχαπάτί σεπιᾶ αππρ]εχιις ε{ε, Ρ8οε(ῃ οχ- 
Ρείεηδ: αµαπι ουπι εοπ(εοµίις εΠεί, πιοπίεπι Ἱ]- 
Ίαπα Ἐ]ερβαηίεπα ποπαϊπανΊε, μέ (εβαίας Ώετογ]]ας 
Ἠδθτο 11. ἆε Μοπάδας. 

11. 
]εμενῦ». 

1. Τίπεπας βαγ]ας εί Βοροιία Ἰαχί ΤΠεύας: 
ααἱ ργῖας Εαΐτ παπουραίας Οαἀπιί Ῥες, ας ἆς σαι{- 
{α. ΟΌαπι Οαάπιις βρείς εοπαχΙΠεί Ώ{αςοήΏεπι 
ααἱ {οηίεα ομ{ζοάίςῦαῖ, εἰ αφ ᾶπ γεπεπο εἶις ἵπ- 
{εόζαπα οετπεΓεῖ, οἰτουίγ]ε τερίοπεΠη, αἴάπα ΓοπέεΠα 
4µο Πεῖπι Ἱενατεί, ϱ«ςτεῃπ. Αρρα]ίας νετο αἆ 
οηίταπι Ὁοτγοσδιπ Ρα]]αὰ]δ Ὀεπεβείο, ἀεκέριαε 
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ύχμον ὤντρον, κὃ τ) «φξόνοιαν ᾿Αφίιωᾶς, τὸν δεξὼν πόδα, βα9ύτερον εἰς 
τηλὸν Πρεισν ποτιμξ δὲ ἀναδολεντον ἐκ τὰ τόπου, ὁ ὕρως βε9υτήσας, 
Κάδωε πόδα «φτοσηγόρόνσον αὐτόν. Μετὰὶ δὲ τινα χρόνον, Ἴσμλιωὸς 
᾽Αμϕίοος καὶ ΝΜιόθης παῖς ὑπὸ ̓ Απολλωνος τελεια ς οἰλγηδὸνι σιυ- 
εχόµμος, ἑαυτὸν ἔσαλεν εἰς τὸν ατλαρημὴῤον ποταμὀν, ὃς απ αυτ Ἴσ- 
μἱωὸς ὠνομάῶη κοὼς ἐβορᾶ Σώρθατον ὃ {5 αθι Ποτιμδμ. τν 

β. Παρόκεται δὲ αὐτῷ Κιλαιρὼν. ὄρος, ὀνομαζόμνον δὲ «Ωεότερον 
᾿Αξέριον, δι αἰτίαν τοιωὐτίυ. Ῥοιωτῷ τῷ Ποσέδῶνος, ὁ ἐκ δυοῖν γωναικῶν τ 
ος ὁισήμων, Ὕλωντον Ὕημαί τὰὺ ὠφελιμωτέρον, κοὶ ὂν (οαῖς ἀχρωρέίαις 
λόφε πινὸς ἀνανύριε, νυχτὸς. ξιμόῥοντος ἀμφόέρας, αἰφνίδιος. ὁξ ἑρονΏ 
χΦτενεχλεί οἰσὴρ ἔπεσεν τοῖς Ἑδρυλεμίσης ὤμοις, καὶ αφανὴς ἐλύετο. 
Ῥοιωτὸς δὲ τὸ σημαιόμΆμον νοΐσας, τὰὺ μδῥ κόείω ἔγημημ, τὸ δὲ ὄρος. 

ὠνόμωσεν ᾿ Ασέρμον Ἀπὸ τὰ συγκυρήμᾶτο. Ὕσερον δὲ ὀκλήθη Κὐδαιρὼν 
ὃὶ αἰταν τοιαὐτίυ. Τισφόνη µία τἩό ᾿Ἐραννύων, εἰς ὀπιδυμίαν ἐμπε- 
σᾷσα παιδὸς ὐπεεποῦς, Κιβαιρῶνος τοιώοµα., καὶ μὴ «ἔγωυσα Ἡ' ο) ΊΊτασιν 
{ἶκ) ἐρώτων, λόγους αὐτῷ «Ὀξὶ σωωόδων ἀπέφειλεν ὁ ὃ τὸ καζπληκπιὼν τε’ 
τῆς «φθθειρημλῤης Φοβηλείον 6ὔδὲ Ἀποκρίσεως αὐτω ἠξίωσν. ἡ δὲ Σο 

τυχάσα ο ζαρέσως, ἐκ αἴό πλοχόμων ἕνα δραχόντων απέσπασε, 

κο] οι τὸν Ἰἠωήφανον ἔραλε ὁ δὲ ὅφις τοῖς χόλποις κ κών 

όόδ 

Ὀ. 5. ὃκ τᾶ τάαὶ ος τῷ τύπν, ῬτοδαΡὈ]]ῖ εβ οοτγεξχιο Βετπατάί αἆ Τποπι. Μαρ. Ρ. 464. 

Ἐ. 4. ἔπεσιν] Ἱερεπάμπι ἐνέπεσεν: οετίε αὖ αάλοτε 1{α {οτἱρεπάωπι εταῖ. 

Ρεάεπι αἰεῖις Ίη Πππαπη ἀεβχίε: επὰς εχοτίαπι εβ «πε εχ[ρεξατεί, ἀετερεπίς {1ε]]α ἆε «αε]ο ἀε]αια 
Βαππεπ αιοὰ α «αάπιο ροβαιαπι [ποτ]Πεία Ρρε- 
εσίΠει, ((αάπιί ρες νοςαίωπι {Ηΐτ. Ῥαμοο Ρο ἵεπι- 
Ροτε Ἱπιεπιας Απιρηιοπίς εἰ ΝΐοῬες Πας, αὓ Α- 
Ρο]]ΐπε {ασιτία «οπ{οΠα5, ουπι ἀοίογε οΡΡΓΙπΙΕΓΕ- 
τας, {ε ἵπ τά ρΓαρειρίίεπα ἀεά]ς, εἰ αὓ Τρίο Πππεπις 
{απιάεπι ἀϊέταπι {αῑς, μέ πατταί οβταξις ἵπ {εομῃ- 
4ο ἆε Εἰμπιίηίρας. 

Ἡ. Αά]ασεί νετο 1ρᾷ πιοῃς ΟΙέιατοη, ρτῖας 
Α{εζιις Ἰάεο γοςαίυ5, αιιοά ουπι Βαροιμς Νερ- 
επί Πας εχ ἁπαδαςφ πορἰίθας πια]ετῖδας ελα 
αυα: 451 υε]ῖος ν]άευατατ, ἆμοετε γε]]εε, εἰ ἵπ ϱΆ- 
εμππε «οἰ]ῖ5 ομ]ι/{ἆαπι Ιπποπιίπαςϊ ποᾶῖε μίταπη- 

οεςῖάἰε 1π Ἠμπιετος Ειιγγίμεπιί{τες, εί εναπέ βα- 
επι, Π]ε νετο ρταν]άεῃς αιῖά Ἱ]]αά ροτίεπἀετεῖ, 
Ρυε]]απι ἀωχκίε, εί πιοπίεπι ΑΠετίάπι αὖ ἴ]]ο ορία 
ἀεποπιπανίτ: αάεπι ροπεπιο ΟΙ{Παετοπεπι νοςα- 
ταης, οὗ Ἠαπο σαµίαπα: Όωπα ΄Τήβρµοπε Ετίη- 
ηγιπα αρα Οἰιατοπί ρα]ολειηπιϊ ρυθγί ποτε 
εοττερία εβεε, εἰ ευπι οσοι]έατο Πι]]ο πιοἆο Ροί- 
{ει, τας οοπρτε[ῖις αυία ε[ὲ ρείετε. Αί ΟΠ(ματοῃ. 
βιγία: ἨοΙΓοΓεπῃ εχοία5, πε αιἶάεπι ἀϊσπατως είε εἰ 
τ[ροπ{ωπη ἆατε : πάς ναπα [ρα ἀε]ιία ε οππίρις. 
{ετρεπέαπα απαπα αγα]ής, εἰ ἵπ πρείδυπι Ίάγεπεπῃ 
Ρτο]εεῖε, 4μεπα {εγρεΠ5 πεχίδις {αΐς οοπ{γίησεης 
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«ποτ αὐτὸν, οἰνδλεν, ᾿Αδερίξ ποιμαίνουτος ὀψ ταῖς ἀκεωρείαις. 

«σοντα, τὸν δὲ ἀδελφὸν, οἷξ 
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Κατὸ δὲ «φεό- 
νοιαν «εν, τὸ ὄρος ἂπ' αυ μµεπωνομάῶη Κὐαιῶν χοὼς ἱδορεί 
Λέων ὁ Ῥυζάνπος ὂν τοῖς Ῥοιωπακοῖ. 
ϱὝΥ.  Ἑρμησπαναξ δὲ ὁ Κύπειος ἱσορίας µέμνητα| τοιαύτης. Ἑλικὼν 

κο αρ αδελφοί τυγ τογλάνωτες, Ἀ]θφόρουε έχον ην τρόπων τὰς ας 
Φεσς ὁ μῥ γὰὸ Ἑλικῶν ραότερρς ὑσαρχων καὶ ατρσίιωὴς, συμ-- 
α. γιοι τὰς φονές' ὁ δὲ Κιλαιρων πλεονέχτης τυγρδίνων, καὶ 

έλων ἐς έαυτον ο τὑὺὸ ἐσίαν, «Ὁβῶτον μὺ ἐφόνόνσεν τὸν ολυνή- 
ὀνέδρας Χοτακβημοίζων, κο) αὐτὸς συγκφτ- 

ωέχβη. κ δὲ }εών ζόνοιαν, εἰ ὁμωνυμα. ὄρη μεταμορφωλεντες, ἐγε- 
νοτο" Κὐαιεὼν μθὸ αἱὸ } ἀσέθειαν, Ἐθωνέων μῦφθος Ἑλικὼν δὲ, 29) 
αιφρά Μεσὼν ὀνδιαίτημα. 

1. 

Ὑμλὰς | ἘΒΡΟΣ. 

α. ο Ἕξρος ποταμός ὅδι τῆς Θράκης, «φοθθσηγορίαν εληχών ᾿ Ἅπο τῆς 

συςςοφῖν Ὁ κοταφορᾶᾷς τῷ ὕδωτος. Κάσωνδεος δὲ ὁ βασιλόὺς Ἱ. τόπων, 
ήμαρ. Κροτωνίκίω, ἐφλύνησεν οἳξ αὐτῆς ἡὸν Ἔδρον. Ἀποπιξάμημος δὲ τῇ 

Α. 1.  λο ποιμαίνοντορ] Μαιβασις- οοτεῖϊρὶ νι] ᾽Αγέριον ποιµαίνοτα: ου τεδῖας {απο εταῖ: τεζαθ εἴἶαπι 
{πεταί, αὐτὸν Φοιμαίνντα,. Αί ποπ οπιπῖα τεδτίοτα Ἠαῖς {οπρίοτί ουίταάεπάα, 

Α.. 7. γηροροσκεῖ] Μα]ῖπι ἐγηροξόσκε. Όταϊῖο ἀλΙσεπεῖος γεπιιβίοταπε εκ Πρίο Ηειπιεβαπαξῖε τεροιῖία. 
Β. 1. μζαμορφωδέντες, ἐγένοντοὶ Κιαιρὼν μὸν---] Τα Ιηίογριηχ!, γμι]ρο, μαμορφωνέντες ἐγένο]ο Κιαιρὼν µὲν---. 
Ὦ. 2. μῦθος] Οτεάαπι αὖ Ἡετπιεβαπαξῖα {οτῖρίαπα {αἴβς μµυχὸς, Τεσε[[ως, /ρεοµς, αποὰ οοποϊπηῖαθ ν ώώνωμε {6- 

αποηίῖ ἐνδιαύτημα, 
Β. 6. Θράκης, προσηγορίαν εἰληχὼς---]. Νεχι {εηίεπείσε οἴἵεπά]ί πηπίί]απῃ εΠε Ίοευπι εἰ Πο {αρρ]επάαπι, Θράκης" 

ἐκαλεῖτο δὲ απότερον Ῥόμβος, τὴν «προσηγορίαν εἰληχὼς---. ΒἰπηΠίετ Ἰοσυίας εβ ααξῖοι ΙπΙΠο «αρίας ἆε 
Ῥμαβάο. 

Β. 6. ἀπὸ τῆς] 8ὶο εκ Βαβίεεπβ τερο(α1, Ῥτο γυ]σαίο πιεπάο ὑπό. 

Ἰπίετεπαῖε, ἵη Αῆεζι πιοπες αομαι]ηΐθις ρτεσες 
ἴαπς (επιροΓῖς ρα(οεηίεπι. Ὠ]ΐ6 ααἴεπι Ἱία νο]ει-- 
εἶδις πιοης Ί]]ε αἳ «ο. νοσαεας εί ΟΠπατοῃ, αέ 
2αόϊοι ε[ε Τ,εο Βγσαπεμς ἵπ Ηδτῖς Ἐετυπῃ Βατο- 
εἴσαγαπι. 

ΠΙ. Αι Ἠειπιεβαπαχ Ογρτίας Ἠαπς Πἰξοτίαπα 

ἀῑε, {εἆ επι εο Ιρίεπιεί ἀεοίάίε,. Ὁπάε Ώεογιπι 
Ρτον]ἀεπεία νετίας αίεγαια Εῑξ 1 πιοηίεπῃ «ΟΡΠΟ- 
ππίπεπα: Οπατοη ρτορίες Ἱππρίείαίεπη, Εαγίαγαπι 
{αῦυ]α {αέτας ε[: Ηε]ίσοπ νετο οὗ ΠαπιαπΙαίεπα, 
ππυίαταπι [αοταγίαπα εί ἀοπιϊοϊΠαπι. 

τείετε: Ἠε]ίοοπ εξ ΟΠΠ τοη ἔταετες ἀϊνετῇς εταηί 
πποτῖους ρταάτεὶ: Ἠε]ίεοῃ επἰπα ἀμ]οῖς εξ Ὀεπίσ- 
Ώυ6 Ῥατεηίες {επίοτες Ἠαπιαηίεεγ πιετιεσαε: (ἷ- 
παργοη νετο ραμ]ο αγἱἀάϊογ εί «οιταάετο ΟΠΊΠΕΠΙ 
[αο[βαπείαπι ρετευρίεης; Ρτίπιαπι απἰάσαι οσσῖάἰε 
Ραίΐτεπι, ἀείπάε {αίτεπι εχ Ἱπ[άϊῖς ρταεἱρίτεπι ἆς- 

ΠΠ. 
Ηεεκύ». 

1. Ηευτας βαν]ας ε[ῃ ΤΠταοῖα, ἀεποπιϊπατίο- 
πεπα παέχυς αῦ αφυα: Ιπεετ]αθεπεῖς νοτεῖεῖδις. (-ὰ- 
{απάετ Ἰ]ας τοσίοπίς Ῥεχ, ἀπεία Οταίοπίσε, ϱε- 
πυῖε εχ Ἱρία παπι Ηεύταπα, εί τεριάἰαίο ρτίοΓί5 
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συµθιώωσ Ὁ. «Φξοτέροις γολαμὼς, ἐπέγημε τῷ τέκνῳ Δαμασίππίω πὼ ο... 
ἼΑτραχος ἥπς εἰς οπιδυμίαν ἐμπεσῶσο τῇ «Ὀθθγόνα, λόγες ἄπά «δὶ 
σιωόδων ἀπέςειλεν. 

΄ / 

Χύρει κιωηγίαις. 

σατο τὸ σωρονοο, ὡς [βιαάσωῶαί αὐτὶὼ. Ἰελήσαντος. 

Ὁ ο ὡς Ἐρινιῶ Φυφὼν τὰὺ μητευϊὼν, «Έοσηυ-- 
᾿Αποτυχοῦσα, δὲ τν «φἘλωιρέσεως ἡ ἀἰσελγὴς, χατεψεύ- 

Κάσων]ος δὲ τῷ 
δίλῳ συμπεριθνεχ)εὶς, ἅβ ὁρμῆς οἶπι πὶὼ ὕλίω ἄχθην καὶ ἀπισάμλμος. 
τὸ ἕίφος, ἐδίωκε τὸν όν, ὡς «λίσελον ἴἶ πατοῴων. γάμων. Ὁ οὲ (ός. 

αξοιοτάληήλος λρόμβρος, ἑαυτὸν ἔθῥεψεν. εἰς. ποταμὸν. Ῥόμβον,. ὃς. ἀπ᾿᾿ 
ου Ἕδρος μετωνομάῶη. κχοθὼς ἱεορῖ Τιμόεθ" ὁν ια αξι Τίο- υ 

τις 

ὅσα, κ 

ζῖς ἀναπνοιαῖς, χοςριώται, 

μχοσίς οοπνίέχα, ὮΏαπιαβρρεπι Αίγαςίς β]]απι Πι-- 
Ρετάυχίε β]1ο: «υ]ὰς Άπιοτε οοττερία 4ε οοηστείιι 
αἆ Ἱρίαπι γειρα Ρετίετεπάα ομτανή. Αε Ηεῦτις 
ΠΟΥΕΓΟΑΙΏ ως Εωτίαπι βαρίεης, ἱπάμ]σεῦας νεπαίίο- 

:. Ἠαο νεο ἵπιριτα ΑΏΕΓΓΑΩΠς 4 Ρτοροβίο, {αἰίο 
-- (επιρεγαπίεπι αἀο]είοεηίεπα γαρέις οί Πι- 
ρε. Τιπι (αίαπάετ Ζε]οιγρία οοπείζλέις {]γαπα, 
ουπι Ἱπιρεία Ιηρτεάίεης, ἀῑπτιέο ρἰαάϊιο Είαπι 
ΡεΓίεουξι ε[ {απιᾳυαπῃ ραίετηαταπα παρΏαταπι 
τεπιεγαίοτεπῃ. . Ελα γετο ομπι εγαάετε πεφίτεί, 
{εἰρίαπα ργαρεῖρίτανίε ἵπ Βανίμπι Ἐποπιδυπι, ααί 
αὉ «ο Ηεδτί ποπιεπ αβωπιβς, υ{ τείετί ΄Γπιοῦχεις 
Πδτο απἀεείππο ἆε Ε]αππϊηίθιις. 

Π. Μος 1]! αά]αςει Ῥαηραυς, Ώδης ἀποπαί- 

β. Ὄρος δὲ ὠπῳ αρχειτα] Παγίαίο, ο αεῤσηγορίαν. Έχουν. 

αἰτίαν ἄκο.. -ν Ὁ ΓΠαγίώος᾽ ρω χοὶ Κβιτοσόλης παῖς, τῇ Φυγατεὶ 
χοπ ἄγνοιαν συγενόµομος, ἀθυμίᾳ συαγέ)εὶς, ἐφραμὴν εἰς Καρμώνιον 

-! 1 λόπης ναροολὰὸ σποασάμΏμίθ’ τὸ ἔίφος, ἑαυτὸν ἀνέίλεγ' 
κν) δὲ «ῶεόνοιαν υεῶν ὁ ὁ τοπος µετωνομάῶη Πανίάος, ο 3 

γ. Γ Θνάτα] 9 ὂν ἀπ τὰ. «φενειρημνῳ πόζα βισών παρέμοος 
ὀθράνῳ, ἧς τὸ ὠκροι Δεψάμλμο Θεώκες, ὀπιπλέασν «υρὰ «μετὰ τὸν. 
χόρον τ' δημητειακῆς τοοφῆς, ν τ ἀναφεςομόρίω ανα Φυμίασιν δεχόμδροι Ε 

εἰς (9 ὸ ὕπνον χααφέροτω. 

ὃ-. Γενᾶται δὲ καὶ ὂν κα Παγίαίῳ ὄρει βοτένη Κβαάρα καλε- 

Ο. 4. κυνηγίαις) Τί Όεπε οοστεχῖι Μαιβασις πιεηάαπι εἀ]εῖοπῖβ Βα]εεπῇς γυναικείαι». 

ων... --. 

| 

Πα{ἴΟΠεΠΑ Ι5λ {οτείεας. Ῥληραεις ἸΜατεῖ εί Οµκο-- 
Ρυ]ες β]ΐα5 οἶπι {πίεῖας τεπι Παβυ]ϊβεί ουσ Π]ΐα, ἑε 
Ιἀεῖτοο ἀο]οτε ρτεπιεγεῖωτ, αμβασίε π Οαιπιαπίαπα: 
πιοηίεπη, εἲ οὗ ἰπογαάϊρί]οπα ετἠΕἰίαπα «μα αβιεῖς-- 
Ῥαξι, επίεπι εναρίηλης, ΠΡΙ. 1ρά ππαπυς Ιπευ]ῖε; 
γιο]εηῖα. ΠΠ νετο ἀεϊπάε ἵτα νο]επεῖδις Ἴσθυκι 
Π]ε οοσποπηίηαίις εΠ Ῥαησαεις. 

ΠΙ. ἸΝαίοίεατ ἵπ ρταἀιότο βωνΙο Ίετδα πα βϊς, 
ογίραπο» ο]ας οχίτεπια ἀεοετρεηίέες Τηταςες 1ρηῖ, 
2ἀαιονεηῖ, ροίζᾳυλπι οεγεα]1 αἱἰπιεπτο {αεῖαεί {απέ:: 
εἰ εχΏαἰαίίοπεπι αι: [απ έωπι αἱ Ἠίπο οπἵζας, ο{θ- 
Ὀσίς τείριταεἰοπίθας Παυγίεηίες ἠποῦγίαρέως, ει ἵπ. 
Ρτοίαπάαπι {οπΙππα οοπ]{οἰμπίέατ. 

ΙΝ. Ναίοίεατ εἰ ἵη πάρουν πχοπίο Ἠετδα. οι. 
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-μδῥη, αἱ ζώτω ᾖ' αἰίαν. Διαασαρβξασαι ὃν Ὄρφεα, τὼ µέλη τοῦ 
«φθθειρημλῥα εἰ ποταμὸν ἔδαλον “Έδρον' αἱ ἡ ἡ- μθὸ. κεφαλὴ τὸ Ἀνηπᾶ 

κὮ) «φεόνοιαν εῶν, εἰς δρώωντι µετέζαλεν Ὁ μοεθίὼ τὰ σώματος ἡ δὲ 
- Αύρα κφπάρηρχδη, κἩ Τ) «φθθαίρεσιν ᾿ Απόλλωνος ὂκ δὲ τῇ ῥώσωντος αἵ- 
Ἱ µητος ἀνεφάνη βοτανη Κβαρα χφλημόῥη, Τῶν δὲ Διονυσίων τελε- 

.. αὗτη κάρρς ἀνοθίδωσιν ἦ ἡλν οἱ δὲ ἐγχώριοι νεορίδως «ξι- 
5 θάλημθῥω Ἡ και αμω κρθιτομῶτες, ὕμνον ἆδουσιν, 

ο παν Καὶ τε θευήσας Ἐν έαη μόίω Φρονών' 

χοδὼς ἱρορέί Κλετώνμως ὂν τὸ γ΄ ἵ Τρυγν. 

ῶλς Δ. 
μι ΤΑΤΓΗΣ. 

σαι Γαγίης ποταμός ζοι Ὁὁ' Ἰνδίας, 1 ἵ. αςβσηγορίαν λασὼν ὁὶ αἰήαν 
163 πιω. Ἰνὼ) τς Καλαυρία νύμφη ἐγύνησν ἡὸν χόλλει «Φείολεή]ον, 

ποιώοµα, Τάγγίω. Οὗτος χαρήραρήσας, τῇ μητθὶ κατ ὤγνοιαν σιαω- 

ελύετο τῇ Διπιδώση ὁ δὲ μεν’ ἡμέρας «ῶρὼ τῆς τροφΏ μαδὼν τὸ 
ἀλήλίαν, . λύπης κγωρουλίωὼ, ἑαυτὸν ἑψον εἰς ποταμὀν Χλιαρὸν 
αολάρδμον, Ὁ ὃς ἀπ αυ Γαγ[ης µετωνομάδ)η. 

Σ. 4. ᾿ Διαρπαράξασαι] Οοττϊσεπάαπι, Αἱ διασπαράξασαι. 

Ἑ. 6. τὸν μορφὺν τοῦ σώματος] Ίτα ααἰάσπα Ἰοομέις εβ απέϊος ἵπ Λελεῖοο, {εὰ αἰῖα ἵπ {οπίοπίία, ΜΙΑ απϊά εχκ- 
εἰδ1ε, πια] πα, τὸν μορφὸν Ἡ αήμαῖο. θεὰ Γοτίο Ἠροο ἀῑλιρεηιῖα ποπ οχἰσεπάα ο 3Ὁ Ηἱο Ἠοπι]πο, 

Ἐ. 7. καωσπίχ»κ] Μα]ΐπι καληγερίδ», Μεγ /άεγα γε]αία εῇ, αἵ νετῖί Ναία]ῖς Όοπιε. Ίπ γυ]σαία ἀείεηάεπάα 
πο παῖΒί απ]άεπα {αἲἰ5{αοῖί Ἠ[αυήῖασις, 

Ε.1. κρατοῦντες----ϕρονῶν ] τα τεέῖε επιεπάανῖί Μήαυβασυς ν]άαπι Βαβ]εεπίε, καὶ 9υρσοὺς, ὕμνον ἄδησι κρατοῦντες 
κ} τότε Φρονήσεις ὅταν ἔσση µάτην φρονῶν. 

Ε, 4. Τραγικῶ»] γεπβπιϊ]ς εβ ΓΠρίοῖο ΤΗ. Βειπεαι ν. [,. 1. 1. Θρακικῶ». 
Α.3, συνεγένετο τῇ Διοπιδόση' ὃ δέ μεῦ ἡμέρας] Οοττίαεπάνπι, συνεγένετο. Τ3 δ) ἐπιάση τῶν ἡμερῶν, Ὁέ Δοιία ρεγ- 

{ρεδταπι αὖ Ἡ. Ηετίησα αριά Ρϊοτίον. αἆ Ματ. ρ. 472. Ἱτα ϊρίε αὐέλος Ἰοφυΐέας ἵπ Επρήταίς ρ. 1162, 
Ὦ: (αἶεο Ρ. 1169, Β. Ἠε]ενί.εκ Ταἴϊπῖς πιοπβίταπα Π]ιά ΠορΗδι/. 

νλσα ηωπουραία οὗ Ώαπς οαωῄῖαπι. Τ]α αι Ος- Ὀετείετε Οἰἱοηγπηυς Π18, Π1. Βετιαπι Τταρίσατωπῃ. 
κεωᾷ ἁι[οεγρίετιηε, εἶας πιεπιῦτα η Βαγίαπῃ Ἠς- Ιν. 

Ρτο]εσεσιηί, εἰ ελρίίε πιωίαίο, ἱπίερταπι 
εογρς πιοτίωί Γτασοπίς {οιπιαπι αΠαπιππε: Ίγτα 
γετο εχ Αρο]]ϊπίς ἀθετεῖο ποη πιωίαγΙε Πατυσι. 
Α:ί εκ {αηριῖπε Βαεπίε οΓίὰ ε[ε Πετδα Οἰλατα νο- 
ε2{2, αμα: ἀιπι ρεταριπέατ Βασελί Εαοτίβεῖα, {ο- 
Ώμπα επηϊεῖε εἰίπατα: Ιπάίσεπα: νετο πεδτίάϊρυς, 
1ἆ ε{, ρε]]]δις σος Ἡ πάσα, εξ τηγτίος τε- 
πεηίες Ἠγπαπιπα ςαπιηί : ευ] σος {απε νειδα : 

Ταποφπς {4ΡίεΦ οππα ετῖδ 1 γαπαπῃ {4ρίεηΡ. 

(.ανοξς. 
1. (ἄαησες βινῖας εβ Τπάϊα, Ιία νοςαέις ας 

ἆε εαυίτα : Ἔς Ιπάο Οαἱαυτία αααἆλπι γίχρο ϱο- 
πιῖς Ε]ίαπι Ρυ]ομγίεαάίπο «οπ[ρίοµΗπα . ποπαῖπθ 
(ἄαησεπι: αἱ {οπιπο νίποαιε {ερυ]έαδ ουπι πιαίτε 
οοπουδιΐέ ρετ ΙπίοΙίαπι: {εὰ Ιπίετάϊα οµπῃ α πι- 
ἔπιος ταὶ νετίαίεπι ἀἰάϊαῖβσοι, οὗ ἀοίοτεπι εχίτε- 
πιυπῃ, {εἱρίαπα «οπ]εεῖς ἵπ Βανίαπι Ο Π]αταπι, ααἲ 
οὗ εο (αησίΐς ποπεη αΠαπιίε, 
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.β. Γονᾶται δὲ πας αἰπ) βοτώνη αἱδασλινία Βαγλώντῳ, ἐὼ λαο. 
τζοωῦτε, τὸν χυλὸν αὐτῖο τηροῦσι, κοὶ νυκτὸς βαλείας τὴς Φωλεὲς 
ἡμ ἡ τάγρεων αξιραίνασιν αἱ δὲ αἱ τιὺ δώαµιν τῆς. ὀκχνλείσης ὤθ9- 
σίας, «αερχωρῆσαι μὴ δωαμΏμαι, Φνήσκασν χαθὼς ἱπερᾷ λοκὰ 
 Ύ τό Κινηγηπκῶν. Β 

Υ. Παράκεται δὲ αὐτῷ ὄρος, ᾿Ανατολὴ χφλάμόνον, αν: ποι- 
αὐτίυ. ᾿ Αναξίοίαν νόμφίω ᾿ Ἠλιος λασάμὴμος χωθίοις «οθλσόυχομρῆσω, | 

εἰς οπιθυμίαν αὐτῆς ὀμέπεσω, καὶ μὴ σὔφων τὰς ἔρωᾶ;, ἀπεδίωξε τὶὸ 
«φθειρημὴῥίω βιάσιῶς βελόμλωος ἡ δὲ «ωιοπάληήιος λυομβῥη, κατ- 

έφυγν. Όπι τὸ τῆς Ὀρθίας ᾿Αετέμίδος τέµΆμος, ὅπε ἱῶ ἐν ὄεει Κορυφὴ 
χολεμλνω, καὶ ἀφανὶς ἐγετο χοπόπιω δὲ ὠχολαθήσας ὁ Θεὺς, κο 

μηδαμοῦ πτὼ ὠγοπωμδῥίω δρῶν, α[ὸ λύπης αροολὸ ὀκέῖλεν ανέ- 
τειλεν οἱ δὲ ἐγχώρλοι τὰὺ ακεώρειαν ᾿Ανατολίωὼ µετωνόμασων. Ἀπὸ τοῦ οἳ 
συγκυρήµωτος χαθὼς ἱρορᾶ Καιμαρων ὃν δεχότω Ἰνδκῶ. ο 

Ε,. | ἽὝδος ίᾳ. | 

ΦΑσιΣ. 

α. Φάσις ποταμός οι τῆς Σχυδίας, «Ὀδαρέων πολη’ αν ο | 

τὸ «φζότερον ᾿Αρκτᾶρος, τὼ «φθθσηγορίαν εἰληφὼς αἱ τὺ κωρθθιόαν 

« λειδριθοῦντες] 8ἱο τεροβαῖξ νετδαπι Ἠαῖο αιάλοτῖ {Γεαπεης Μαιῄασιθ Ῥτο πιεπάοίο Ῥαβ]εεπῇ ὦεὶ σρξο]ες. 
« σαρασίας] Ἠος πμ], πιπϊαπάντα ἴπ ὑγρασία-. 9ο απέχος ἵπ Ῥαξτοιο Ρ. 1154, ο. μηπαννιφη, γοτϊ 

Λτοίιῇ ἠφποτες, ἵτεπι Μααβασας {επίαπι αΠεουίις εβ νετίεπἀο. 
5 Χωρίοις ] Οοττῖσο χοροῖς νε] χορείαις, οδοτές νεὶ ελογεῖς, / αἱ Ηοη ἀάτέαπε, 

τὸὺς ἔρωτας] Μ[αιβαοϊ Ώαο εἴϊ οοττεέτῖο Ἰεδεῖοπ]9 Βαβ]οεπβς τῶν μμ. 
. ἀπεδίωξε] Ἰ,εσεπάππα ἐπεδίωξε. δὶςο ἵπ Οαρίΐίς ἂε Ῥαξιοῖο Ρ. 1154, Ὦ 
. πόλω] Όπαπι πτΏεπα} Ἐ]αάβδ ΠΟΠΙεΠ εχοϊάϊβε ποπηϊπὶ ἁποίαπι ετὶε οοπιραταπίῖ Ππαϊ]εο Ἡα]ας αάθοιίο 

Ίοσο» ΙπΙΠΙο Οαρίζαπι ἆε Ῥαξχο]ο, Ματίγα, ΒίΤγπποπε, ἨΙ]ο, Α]ρπεο, Εαρ]ίταίς, 

ϱο Ον 

ομαδα »» οι -- -ἒ- 0 

ΤΠ. ἸΝαίοίσατ απίεπι αρυάἀ Ἱρίαπι πετοα Βασ]ο[[ο 
Ππαϊ]ῖς, αααπι «οπῖετωηῖτ, εί εχ {ποσο εχρτε[ο 
ο επι {εἀι]ο {εγναπέ, ρτοβιπάα ποξχε εἰστίάαπι Ἰα-- 
εδαία οἴτουπι]παπε: απς; ουπι ργορτεά1 πε(ιεαης 
οὗ γἷπι ει! Ῥπιοτῖς, Ίπέως πποτίαπέσ, ὲ τε[ετί 
ΟΙ πεῃες ἴπ (εγείο ἆς Ἡ επαίίοπε. 

ΠΠ. Αά]ασεῖ νετο Ιρα πιοπς Απαϊο]ε, 1ἆ εί, 
Οπἱεῃς, ἀϊέχις οὗ Παπς «λι{ίαπι : Φοἱ ν]ία λ 
Ρίᾳ γ]τρῖπε ἵπ αστῖ ορροτέωπε ἀεσεπῖε, εἶας ἀε[ι- 
ἀετῖο εοττερῖας εί, εἴ ΟΠΠ ΑΠΙΟΓΕ {108 {ερετε 
ποπ ΡοΠει, απο γ]εῖατε νο]εῃ», Ρεγ[εουέις ε{ξ. 
Έυµα υπάίᾳιο «οπιρτεµεπία αι{αρῖε ἵπ (επιρ]απι 

Γαπα Οτιλία αιοά εταῖ ἵπ πιοπίε γοςαίο «οΓγ- 
Ρις, ἷά εἴ, αρίοε, εί εναπιῖε. Ίεις γετο αυἱ α 
τετρο [οφιιαῦατιις, ουπι ἀ]εέχαπι Γααπῃ Πο παπεϊ{- 
οεείι, Ργ ππῶρτοτε Ἰ]]πο οτίας εβ: απάε Ἱπάι- 
δεηα πιοπίεπι Απατοϊευ, Ἰά είε, Οἱεπίεπι α οα[α 
Δομοπαίπαγαπε ας ηατταὲ ΟΦΠΠΑΤΟ ἀοείτιο Ἐ ετιαπι 
Πηάϊσαγαπα. 

γ. 
ῬΗΑς19. 

1. Ῥμα[ς ε[ βανίας Βεγιπία, ριαίεΓβυεης Γ- 
δεπι; ρπίις Αιάιτις ἀεποπιπαίδ: Ἠδης ἀεπο- 
πλἰμαίίοηεπι α Πτα Ερίάογωπι Ἱοεογμπα Παζχυς : 
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: αἩρ κατεψνγμΆῥων τόπων µετωνοµάῶη δὲ δὶ αἰπαν ποιαὐτω. Φάσις 
ρ ἩἨλία κοὶ Ὠκυρόης Ὁ Ὠκεανᾶ παῖς, τὼ μητέρα μοιχόυομλμίω ἐπαν- 

ποφώρῳ χοπαλαξὼν, ἀνελεν χοτὼ δὲ οχιφάνειαν Ἐβιννόων οἰσροπλὴξ 

φνόμβρος, ἑαυτὸν ἔβῥιψεν εἰς τὸν ᾿Αρκτᾶρον, απ᾿ ου δὲ Φάσν µετωνο- 

Εε11 μασμόῥον. | 
πΠβ Τενᾶται ο ὂν τὰ ποταµώὼ ῥάθδος ὀνομαζομβύη Λάικόφυλλος" 
δὑρίσιεται δὲ τοῖς µυσηρίοις ὃ Ἑκάτης «ξὶ τὸν ὄθθρον, «οθὺς πανισμὸν 

ἔνθεου, απ «δὶ 5 ὀρχἰὼὺ τὃ έαρος' ἱὼ οἱ ζηλότυποι ἀνσων σεπὸ- 

μῶροί, ῥύή]ασι «ἳθὶ τὸν παρλένιον Ὀοίλαμον, καὶ ανόλευτον τηροῦσυ 7 γά- 

μον. Εάν πο πιροπετέρερον Ὑποσροφῃ τό ἀσερεσέρων, αἱ µεδίω, κ 
Ε εἰς τὸν τόπον εἰσέλ9η, τἴ σωφρονοιύτων ἀφαρπάζεται λογισυῶν, καὶ εὐ- 
οὓς ὁμολογεῖ πᾶσι ὅσα «δανόμως ἢ ἔπεαξεν ἢ. μέλλει «θάτ]εω. Οἱ δὲ 

:. «ρατυγλοίνουτες, συλλαμ6άνοντες, ῥήεσν ἐμοεουρσωμΏῤον εἰς τὸ χφλή- 

μῦμον Στόμιο αἴό ἀσεοῶ. Ἔπ δὲ σρογΏλοείδὲ, Φρέατ «Ὀδαπλήσον. 
Ἐκδίδωσι δὲ τὸ βληδὲν μΏ λ΄ ἡμέρας, εἰς τιὼ Μαιώτν λίμνίω, σιω- 

λήχων γέμον. Τῦπες δὲ αἰφνιδίως ο)Ἰιφανέντες αόρατοι, τὸ μῇν κείμΆωον 
δωρπώζεσιν ὡς ἱσορᾶ Κτήσππος ὂν ϱ Σκωθικῶν. 
γι Παράκεται δὲ τὸ Καωχάσον ὄρος ὀκαλᾶτο δὲ τὸ «φεότερον 

Βορέα κοίτη δὶ αἰίαν τοιαύτίω. Ῥορέας δὶ ἐρωτπκίὼ ὀπιθυμίαν, Χλώ- 
6ιν ἁρπάσας ' ᾿Αρκτάρου Φυγατέροι, κατἰύεγκεν εἰ πνα λόφον Νιφάν- 

᾿ 
) 

πο κο αμ 

ο βδήεισεή 

Ὠ.ο. άν τις----μέθην] Ἱιεραπι, Ἐν δέ τις τῶν ἀσεθεγέρων προπετέγερον ἐπισραφη, ὃ 3) δια µένην εἰς Ὑ΄ τόπον, 068. 
Ε, 6. τὸ ᾗὲ κείµενο]. ΙΑ αλά εχεῖά!τ, οοττὶσεπά τη γιάαίιιτ τὸ ἐγκείμενον. 

αἱ Ιάεο πιμίαν]ε ποππεΠ. Ῥμα[ς, Ρο] εἰ Όογ- 
του» Όςεαπί παῖαε Η]ῑας, πιαίτεπι 1η βαρταπεϊ αἁμ]- 
«τετ εγπιίπε ἀερτεμεπίαπι οσς]άϊε, ο {ΙτοΓε ΡΓο- 
τρίεΓ Ἑτίπηγιπα ργα(επεῖαπα ασίτατυ», {εἱρίαπι ργα-- 
Ξεἰρίτεπι ἀεάῑε ἵπ Αγάζάταπι, αυἱ αὖ εο Ῥμα[ς πο- 
ππεη αΠαπιῃε. 
ο Ἡ. Ναίοίτας ἵη Ἱος βινῖο νίτοα /επουβῥγἶδης 
"ἀῑξία: ΎἩα ἆππι οε]ευγαπεαγ Ἠεσαίες πιγ{τετία, 
«Ἱπνεπίεατ εἶτοα ἀπιου]απι αἆ ἁῑνίπαπι Ρας ἀεῖ 
αββαίυπι, ἵη 1ρ[ο νετῖ Ιπῖεο. Όιαπι ροίᾳμαπι 
Ποππίπαπα Ζε]οιγρί «οἱ]ερετμπί, εἶτοα (πα]απηαα 
ν]τρίπα]επι Ἰαεῖαπῖ, υξ ριΓας «οπ{ετνεπὲ Πιρίία5. 
"Ωμοά { απ Ἱπριτας οὗ εὐτίείαίεπι Ιπίο]επεῖις 
αεδεβετίε, εἰ αἆ Ἠωπο Ίοσυπι ρεινεπετῖε, αἹϊεπατατ 

Το, Υ. 

α ππεηίο, εἰ {Παίΐπι οοπΠίείαΓ οοταπι οπιπίθα5 αωα.-- 
εµπιαµε Π]ερίείπια αωέ {εεῖο αὐί {αέχυτις εγαῖ. 
Οἱ νετο Ῥτορε αάταπε, ευπι οοττὶρίαηῖ, εί αα- 
τα οοτῖο Ργο]ίοίαπί ἵω δέοιΙωη, 14 είε, Ἠϊαέαπα 
Ἱπιρίοταπα, ααοά τοαπάυπα, εἲ ρέεο Πο] πωαπα 
-ΕΠ, εἰ ρτο]εέξαπα «οτρΏ5 Ροβ τπὶσίηῖα ἀῑες ἵπ Μα.-. 
οεἶάεπι ρα]ιάεπι εἰίοῖε νειηίρις τεβεγίαπα: γυ]- 
ταΓες απίεπι εκ ἴεΠπροτε α πεπιίπε αηῖεα ρετοερίῖ 
Ίαοεῃς σαάανετ. ἀίεετρωτι:, πῖ τεβατατ Ὁτε[ρριις 
{εεμπάο Ἐεταπι Θεγιηίςατιπῃ. | 

11. Ὑππεατ εἴ ρτορε πιοης ΟααςαΠας αἱ ργῖας 
Ἆας ἆε ολα ΈῬοτερε Ἰεέχις νοζαβαίατ. Έοτεας 
απιοτίς ἀε[άετίο Ιπβαπηπιαίαδ, ουπι ΟΠ]οτίπι Ατς 
εατῖ Πἰίαπα ταριίΠεῖ, ἵη «οἶ]επι ααεπιάαπι εαπι ἆιι- 
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τω χαλέμβνο, ὁ 

δεξάμἆμον Ἡνιόχου ' βασιλείαν. Μετωνομάῶ-η ὃ τὸ ὄρος Κοίτη Βορέ. - 

ΠροσηγοεόύΦη δὲ Καύχφσος 219. «είσασι ποιωύτλω. Μετὸ 7 γαντο- 
µαχίαν Κρόνος ὀκχλίνων τὰς Διὸς ἀπειλὰς, ἔφυλυ. εἰς Ἡ ἀκεώρειαν Ῥο- 
ῥέὮ Κοίτης κ εἰς κροχόδειλον µεταμορφωεις ἕνα αἵό ἐγχωρίων ποιρθῥα 
Καύχκφσον ἀναπαύων, κοὶ κΦτανοήσας ου τὶὼ οἱ )1σιν τἶς ασλάγχνων, 
εἶπεν οὐ μακρων 21) τὸς πολεμίας. Ὁ δὲ Ζ6ὺς ὀπιφανὰς, τὸν μὸ πα- 
τέροι 9ήσας πλεκτῷ ἐρίω, χατεταρτάρωσεν τὸ δὲ ὅ ρ0ς εἰς πμ. τὸ ποι- 
μζος Καύχφσν μθωνομώσας (ῴθοσέδησεν υπό τὸν Πρρμηνέα, ὁ ἠνοίγ-- 

ἐφλύνησεν ὂκ. τῆς -αροειρημλῥης ἠν' Ὕμπαχο» ο 2ἱά- Ε 

1153 

κου αὐτὸν Υτοὺ ασλαγχνοφάγω ἀετᾶ βασωίζοῶαρ | ότι μα 
εἰς τὸ σσλάγχνα" ὡς ἱορῇ Κλεάνδης ὂν γ΄ Θεομαχίας γεγραφώς. 

δ. 8 ενάται ο) ὂν αὐτῷ βοπένη Πρρμήλειον κσλαρθρη, ἱὼ Μήδια 
συλλέγουσω νου] λείστθάθᾶσα, (σπεὸς '--- τὸ πατρὸς. «κ ηνν αν. 
θῶς ἱσορέί ὁ αὐτὸς κ ου 

, 

ΑΡΑΡ. 

α. ᾿Αραρ ποτιμός ζδι ο Καλως τὑὺ «σθσηριοίαν Φνιρὸς - 
1 

Α.. 1, ἕνα τῶν ἐγχωρίων π. Κ. ἀναπαίων] Βεηπεπίία οβεπάμηῖ, ποπΏυ]]α Ἠϊο εχοϊἀϊδε: αποά ποπ απἰπιαάνεσίαπα 
Μαιβασο, πεαιε 1ρᾷ αἆεο ΤΗ. Ῥεϊπεπο, Βα] α{πηοάϊ εβε οβτορίο αρεταῖί Τ. Ἠεπιβεταβις αἆ Εαν Ε 
ῬτοπηοίἩ. Ρ. 293, Ἡί Ίοοις Ἱτα Παρρίεαίας : 9 εἰς κροκόδειλον ὁ ὁ Κρόνος μεταμορφωνεὶς ἔλανεν ὃ δὲ Προμηθεὺς 
ἕνα τῶν ἐγχωρίων ποιμένα Καύκασον ἀναταμών, καὶ κατανοήσας αὐτοῦ τὴν διώνεσιν τῶν σπλαγχρων, εἶπεν ({οτία 

εἶ δεν) οὗ μακρὰν ε. τ.π. 

Α. 7. γεγραφώς.] Βαέρεξαπι πμ εἴ. 
Β. 5. "Αραρ-- σελήνης µειμμένης] Ἠτες, ρατςῖθ οπιἡῇς, εκβαπί {10 ποπιῖπε 0Η Πεπῖ αραιά Βίοῦαραπα Βετπη. 

χογ], Ρ. 549. οἳ {εα. 

χιε Ν{ρμαπίεπι αρρε]]αίυπα, εἰ εκ ελ Ἠαδυ]έ ΠΙΐαπι 
Ηγιρασεπα, ααὶ ἵΠ τεσπο ΗεπίοςΠί {αςςεβας, Μΐοπς 
αυίεπῃ, βογες ᾖεδης ἀῑξτας εΒ: εἰ ροῇεα οὗ απο 
«αμῇαπι Οαιςαίας. ᾿Ῥοβ ἱραπεαπι ρρπαπι Ρ8- 
ἔπσηας Τουἱ5 πιίπας ἀεο]ίπαης, ἵπ [απιππαπι Ῥοτοα 
1εξεῖ νετεῖοεπι {αρμῖς, εί ἵπ ετοσοάἴ]απι ΕΓαΠΦ{ΟΓΠΙ- 
{5 ρα[ΐἔοτεπι ππυπῃ εχ Ιπαϊρεηίς «αασα{ασι Ιπίες- 
{εεῖε, οοσηίέλαιε κνίοεταπι εἶα οοπ{Εεωείοπς, 
ΡΓαάϊκίε ποπ Ρτοςμ] αΏε[ε Ἠοίτε», Ἱαρίίες γετο 
εωπι αρραγυίΠεῖ, ραίτεπι Ίαπα (εκ Ἡσαταπι ἆε- 
ας ἵῃ Γατήταπι, εί πιοπέϊ 1π Ἠοποτεπα ρα{ξοσίς 
Οαιζαά πιπουραίο αἡρανίε Ῥτοπιείπευτα, εαπι- 

αυς έοτππεηεῖς αβ1οῖ γο]αίε αἳ αηιί]α Ιπέεγπογιπα 
ἀενοταίγίςος: αιοά | ἵη γΙοεΓα ρεςοαΠεί, αξ (]εκη-- 
ἴπες παΓγαί (ετέῖιο ΄Τ Πεοπιαςμία:, 1 ος, 4ε Ώεο- 
ΤυΠῃ χει ον 

Α{οΐεας αιέοπι ἵπ Ιρίο Πετδα δρα Ῥχο- 
μι γοςαηέ: εα, μὲ Ιάεπι γοίοτε, εχεετρία εέ 
ἵ βτίηαπι γοὐδέϊτα αἀνοτίας οοπέταίας Ῥαψα νά 
Ποπες Μήεάεα ια ε{ε, . 

ΑΚΑΕ., 
1. Αγατ Βυνίας εβ (αἱ Οε]άςσα, δὰ ο. 

πιἱηαξίοπεπα αοοερίε εΧ «ο ημον, ..--» Ε/ο- 
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ὢ ἡμόδαι εῷ Ῥοδονα. χόταφέρετα) 1» εἰ τᾶτον, κ» τω χώρον πα 

᾽Αλλοορόοων. Ἐκφλᾶτο δὲ «πρότερον Ῥρίγουλος' μετωνομάῶη δε δι 
αὐήαν ποιωύτω.. Άραρ κιωηχεσίας γάθιν εἰς ὕλίω «φορχωρήσας, καὶ «ὐ- 

θὼν τὸν ἀδελφὸν Κελήθηρον ὑπὸ Αηρίων ἀνηλωμόῥον, 9 λύπης ναρ- 
θολίὼ ἑαυτὸν χοιρίως πλ]ξας, ἔεαλεν εἰς τὸν ποταμὸν Ῥράγωλον, ὃς 
ἀπ᾿ ἀωποὶ µετωνομάῶ η ̓Αραρ. 

ϱ. Γονάται δὲ ὂν αὐτῷ μέγας ἰχδῦς Σχολόπιδος εῤσαγοβόνό- 
μδρος 1σὸ. τό ἐγχωείων' ὅτ αὐξανομόῤης τῆς σελίώης λόωκός ἴον' 

μειημθῤης δὲ, µέλας γνεται πωτελῶς ᾠαρανξίσας δὲ, ἀναρᾶται ὑπὸ 
ον ἰδίων ακφῶθών. 
νὰ ςἙδθίσκεται ο ὂν κά λίθος ὃν τῇ κεφαλῇ, χόνδοῳ παρόμοιος 

ος, ὃς Χάλλισοι ποιό σθὺς Τεταρταίας νόσος, τοῖς δμρεροῖς μέρεσν. τὸ 

Ἕἃ Παρβάτα! Ὢ αὐτῷ ὄρος Λάγδοιωος κφλάμᾶμον' μετωνομάῶῷη 
Σ δὶ αἰήαν ποιωύτὶω. δημ. κο ᾿Ατεπόμηρος ποὺ Σεσηρρέως 9 
δρχῆς ὀκοληλέντες, εἰς τῶτον κ; «φςσογὼ τὸν λόφον πόλι κήσαι ὦξ- 

Β. 6. τῷ νλν Ώεεβ ἵπ εχεπιρ]ῖ Βίοῦσι εὐτῖς: αἲ ἀῑ[ετίε εκβαῖ ἵπ Μ5. Ῥαεϊζ Α, απεπι οοπαί Ἡ. 
Ὡτοεῖυς 

ο.ς. Σκολόπιδος] 5ίοῦ. Κλουπαῖα, ΠΙα αἆ νετϊίαίεπι τεθάας, οετίε αἆ ΙπίεΙεέναπι {αοῖ]τας, εἰ τεάάἹίαπι η Τ:α- 
Εππῖς α Ἀαιβασο. 

6. 1ο. ἁλὸς] Ἠος ἵπ Βαβ]εεπά ἀεβάεταίατα ε Βίοῦαρο αἀάιάτι Μαιβασις. 

Ὀ.1. σροσδεδηµένος] διοῦ. προσδισμευόμενος. 
Ὦ. 6. κατα ἑ αρογαγὴν] Ίκρο, κατα αροςαγὴν χεησμᾶ ἄλδον τὸν λόφον, πόλιν κτ. 9, Ρατίϊπι γο]αί Τ, Πεπιβει- 

παβις αἆ Ατῖβορῃ. ΡΙαῖ. Ρ. 298. 

-ἆλπο: ἵπ εαπι επῖπα ἸαδίζαΓ Ίωχτα τερίοπεπη ΑΙ]ο- πῖς εοπ{οάίτηγ. 
Ἔτορυπη. Βτεϊσυ]ας ρηίππαπι ἀῑέτας Εμῖε: πιυανῖτ ΠΠ. Εερετίεως εξ ἵπ εἶας εαρῖεε Ἱαρί ϱγιππο 
ετο Ροβεα Ποππεπ οὗ Ἠαης οαωίαπαΙ: Άτατνεπα- Ἅ({ϊ Ππαῖ]]ς, αἱ {επείοεπῖε ἵαπα Ππιβτίς οοτροΓί5 
τοῖς εαιῇ]α (/Ίναπα Ἱηστεβας, ευπι {Γαίτειη (ε]εῖ- 
Ῥεταπι α βετῖς ἁι]απίαίαπι οβεπά{Πεε, οὗ εχετεπιάπι 
ἀοἰοτγεπα {ε Ιρίαπι Πειμα]ίτετ Μετῖεης, ἀεεῖάϊς Ιπ βι- 
ἵνταπι Βπίρυ]απι, αι αὓ εο Ατατίς ποπιεῃ Παπρῇτ. 

«1. ἸΝαίεῖτατ 1η Τρίο πιαρηις ρί(είς αὖ Ιπάϊσεπίς 
ἄωρχα νοςατας, απί {εεαπάππα αιέϊτα Ίαπα αἶθις 
τε, {εουπάμπα ἁβΤηΠΑ γετο οπιπίπο Πίρετ: εἴ ουπι 
1π εκίτεππαπη οτενίς πιασηϊτιάϊπεπα α ρτορτῖῖς {ρῖ- 

Ρατείδας αρρ]ίεατις {εῦτες ααίεΓῃας {απαί, υί ἆο- 
οες (αἱ]Ηεπεπες Ὀγύαεῖτα χίΠ. Εεταπι (αἱ[ΐσα- 
τωπαι: 4 ο {απιβτ αγραπιοπέυτη Τϊππασεπες 9Υ- 
τη. 

ΓΤΥ. Ταχτα ἱρίαπι αἀθατ πιοῃς ἀῑδις Τ,αράπιις, 
αιί Πας ἆε εαυ/α πιυτανῖτ Ποππεῃ. Όαπι Νήοπιο- 
τας εἵ Αἴεροππαγις α Βείετοπεο τερπο ἀε]εδεῖ, ἵπ 
εο οοἷ]ε, εκ οταει]! ργαοερίο, µτὂεπι αἀϊῃβεατε 

4 κ 2 



ό7ό ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

λοντες τό δὲ εμελίων ὀρυοσομῤων, αἰφνιδίως κόροικες «)λιφανέντες κοὶὶ 
αἱ ΠἹερυξαμόμοι, τὰ πέριξ ἐπλήρωσαν τὸ δένδωα. ἹΜώμορος δὲ οἶωνο- 
σχοπίας έμπειρος ὑπσάρχων, 1’ πὀλιν Λθγδοκωον αςβσηγόρώυση. ΛΈγον 
ν τῇ σφών αἱαλέκτω τὸν κόρρολα, κφλβσν. Δομῤον δὲ τὸν οξέχοντα: 
χαὼς ἱεορᾷ Κλειτοφῶν ὂν Υ Κήσων. | ο ΚΜΙΝλό 

Ζ. 

1ΤΑΚΤΩΛΟΣ. 

α. Πακτωλὸς ποταμός Ὅοι Ὁ Λυδίας κὉ πόλιν Σάρδεις" ὀκαλᾶτο 
δὲ «πεότερον Χρυσοῤῥόαρ, Χίος ὁ ᾿Απόλλωνος κο Απαθίππη» παῖς, 

μηχονικὸ τέχνίω ἀσιήσας, κο απάνει (9/8 σιωεχέμηρος, νυχτὸς βα είας 

τὴς Φησαυεὰς Κροίσου τὰ [βασιλέως ανέῳωξεν, καὶ τὸν χρυσὸν ὀκκομίζων 
διεδίδου τοῖς οἰκείοις κοζληφρεις ὃ ὑπὸ Ἱ' Φρεεῶν, ὃ κχοπάληίος λνό- 
μόρο, ἑαυτὸν «ὐῤηψεν εἰς ποταμὸν, ὃς αἰπ᾿ μπε) Χρυσοῤῥόας µετωνομάθη. 

β. Πακτωλὸς δὲ μετεκλάθη Ἀ]ς, τώδε τμὺ «ξίασν. Πακτωλὸς 
ὁ Ἑἰόλιος καὶ Λόυκολέης παῖο, ὂν τοῖς ᾿ΑΦφροδίτης µυσηρίοις Δημοδικώ 
τἰὼ ἀδελφίὼ χατ᾿ ἄγνοιαν βιασώµμος, καὶ «ἴξι Ἱ συµεοηχότων κατ- 
ἠχηλεὶς, αἱ λύπης Ἰὑροολίιὸ ἑαυτὸν ἐβῥνεν εἰς ποταμὸν Χρυσοῤῥόαν 

Ἐ. 1, Λόγδυνου---Δοῦνον] Ττα εκ οουτεξεῖοπε Ιρίε Πια εἀϊῑάιι Μαιβαοις. Ίπ ῬΒαβ]οεπά εχβαί Δόγδολο»---.Δοῦλον : 
αποά ααδιοτῖ, απαπηνΙς {α]ίαπα, τεἠπαιεπάμπη εταί: τί τεξζε Γωτπερας {οοῖξ, ' 

Ε. 7. Χῖος) Οπῖ αῇα αο Ἰεξίοπε Ἠπ]α9 Π5ε]]1 εορπογετῖέ, απαπι Π Ί]ίας {οπἱρίος εἰ Ἱπίαπς αἳ οοπ/{αεξιάἰπῖς 
Τρία {ασε {ετνΒ: { Ιάεπα οορῖίεί, 4παπῃ 4ἴ α ταῖῖοηε αΠεπαπι α ΟΠίο ΠΟΠΙΟΝ (ὤηηογδος Πετῖ: ἵδποτ 
ἁπδιτεί ααϊη Ἱία {ετα [οτίρίαπι Γαεγῖῖ,-----αορότερον Χτος, ἔπειτα Χρυσοῥόας, τὴν σσροσμγορίαν λαθὼν δι αἰτία 

τοιωύτην᾿ Χρυσοβῥόας ὁ ̓ Απόλλωνος----. 

Ἐ. 3. καὶ κατάληπ]ος γενόμενος] Ὠε]εατα, αἱ Ἡρτατίο Ροίῖαθ, 4 παπι αιέτοσῖ, απαπινῖ Ῥα]σαβεπ, ωδή 

νε]]επε, ]αάς Ίαπι {απάαπιεηεί, οοτνί {αδίτο αρ- 
ΡάΓεηίε», εχραηῇ! Αἱἱ αἴΌογεθ «μπε οἶγοα εΓαΠί 
Γερ]εγετε. Μοπιογις αμίεπι αμσιυχ ολ]]επ[ῇ- 
πιμς, οἰνΗαίεπη 1 ασάμπαπα γοςαντς: {.1σ1γι εΠῖπα 
ἀῑα]εόϊο {αα οοἵνυπι νοςαπί: 1Η νετο πποΠ- 
τεπι αιί ἵοσομπα επιἰπεηίεπι, μέ τεβετί ΟΠ{ορβοῃἨ 
χηϊ. ἆε Ὀτυίασι δἀιποαεϊοηπίδις. 

ντ. 
Ῥαετοιῦβ. 

1. Ραέτο]ις βινίας εβ 1,γάία Ίακία οἰγίίαίεπι 
Ρατάες, αἱ απίεα Οτγίοίποας ἀῑέχας εβ. Οία», 

Αρο]]ϊπίφ εί Αραϊμίρρες. βίίως, ουπα πιεςΠαηίσαπα 
ΑΓίεπι εχετεςτεῖ, εί (επί για {αορίατεῖ γἷέαπα, 
Οχα[ τορῖ εΠείαυτο Ρτοίαπάλ ποξτε αρετιήε, εξ 
απγιπι Ἱπάς οκροτίαης Εαπηϊ]ἱατῖρις {αἱς ἀήετίρις- 
Ρας; «αρίας αμίεπι α ομ{οάίθης, οί μπάϊαιιο οἵΓ- 
ομπινα]]αευς. {εἰρίαπι «οπ]εοίε ἵπ βανίαπι αι αὐ 
εο Οτγίογμοας {αΐς παπομραέυς. 

ΠΠ. Ῥαθο]ι νετο Ιάεο εληάεπι ἀϊέχις εῃ.. Ῥα8ο- 
Ίας Τοἱί5 ες Τ,ειιςοίηθα Β]ας ἵπ {εε]α[ῖ Ἡ επετῖς {4- 

᾿οσίς Γεπποάίσεπη {οτοτοπι Ἰπ[οῖας ἀεριά{ολν]ς, εί Π-- 
ΡεΓαίις 4 οα[α, οαπα νεβεπιεη{ί ορρΓίππεγεῖις πιοξβῇ- 
πα, {εἰρίαπη οοπ]εοίε ἵπ Βαγίαπι ΟἨτγ(ολοαπα, αῖ 

1]σά, 
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ὃς ἀπ᾿ οωτὸ ΤΠαχτωλὸς στβσηγοβόί»η. Γεννᾶται οἱ ὂν ὧα Ψήγμα 

Δαράα χρυσίε, χαπαφερόμᾶρο εἰ τὸν όὐδοάμονα κόλπον. 
γ. νλή οἱ) ὂν αυτ αἱ λίθος ᾿Αρεραφύλαξ κφλάμβρος’ έν 

9 δργόρῳ παρόμοιος". Φὑείσκεται ὃ δυχερῶς τὸ χοζαφερομὴῳ Ψήγματι 
σωωαναμιγνύμΆρος ἔχει ὃ δώαμιν τοιωύτίω. Οἱ ὂν ὀξοχῇ πυγχένούῖεο 
εἶδ Λυδῶν σιωαγοράζασιν αὐτὸν, καὶ «οθὺ τῆς εἰσδου τό Φησουεῶν π- 
Φέασν, καὶ αἱοφυλάτ]εαν ακυδιώως τον 0 τέμλυον χρυσό. Ὁσάκις 
39 ἄνω Φφῶεες ἐπέλδωση, σάλπιγίος ἦχον ἀναδίδωσω ὁ λίθος οἱ δὲ ὧς 
ὑπὸ δορυφόρων λωκόμομοι, κ κρημνῶν Φέροντα. Καὶ χαλᾶται ὁ τόπος 
τ΄ βιαιοανατησάντων, ΠακτωλΏ Φρερα. 
ο δ. Τενᾶται δὲ βοτάνη ποεφυρόφεµοο κολεμΆρη Χευππόλη «σεὺς 
αὐτὶὼ ὸ αἱ ἀφυγείτονες πόλεις τὸν ἀχέραιον χευσὸν δυκιµάζµσν. "Άμα 

: 3 αὐτὸν χωνφθίώαι ἁνλησι Ἡ' βοτάνίω" καὶ ἐὰν μλὺ ἀνόλευτον τὸ χρυ- 
σίον ᾖ, τὰ Φύλλα χευσῦτωι, κ) Ἀ]ατηρέι τ' ὕλης Τ ἐσίαν ἐὰν δὲ έραρ- 
μόῤον πσάρχῃ, τω λα γμρίω ὑγρασίαν Ὑποήϊύει χαγὼς ἱδορεί Χρύ- 

πρμος ὂν Υ αι Ποπαμγρ., 
Ε. Παράκεπαι δὲ ὧστ ὄρος Τμῶλος, παντοδαπῶν Φηρίων πλήρης" 

ἐκαλέιο δὲ ο. Καρμωώριον, Ἀπὸ Καρμάνωρος τὰ Διούσα καὶ 

Α.. 6. ᾽Αροραϕύλαξ] Τα. αίπεβιν 1. 1. 19. οοττϊσεπάαπα οεπ{εί ο αμγί οωῇος: αἩ απί(πο αὐμὸς 
ος «γμτ. 

Β. 3. ἄνω] Οοτρο, ἄ αν. 

ο.ς. Καρμάνωρος---Καρμανοβῳ] οἷς ἹΜαιβασις εκ {ια Τρίε εοπ]εέχατα εά]άΙξ : ἵπ Βαβ]εεπα Ἱερίίατ Καἆρμωνος--- 
Καρμωνί | τω. 

΄ 

αὉ εο Ραέϊο]ις ἀεποππίπαεις εβ. ἸΝα(οΐεατ ἵπ 1ρίο | 
ταππεπίυπι αυτί ΠΏατίςί, αιοά βιῖε ἵπ {ε]ϊσεπι {1- 
ΏυΠ. 

ΠΠ. Οτείεῖε εἰ Ιδίάεπι ]αρῖ ΑτιτορηγΊακ, [ά 
εί, εεττ {εγναϊτο, ΑΓσεητο Πππ]ίπαυς, αἱ ἀῑββ-. 
ει[τοτ ἰωνεπίεας, ααοὰ ]αδεπεῖ ταππεη{ο οοπΙΠΠΙΧ- 
(ως Πε: Ἐ]ις Πας εί νὶ5: Ἐ Τγάϊ5 ααἱ ροτεη{ίο- 
τες [απ ἱρίωαι εοεπιαπί, εἴ απίς (πείαατογιπη {1ο-- 
τυπ Ἡππῖπα ροπαης, Πσαιε {εουτε Π]]ῆς τερο/ειπι 
ας τεςοπάΙέωπα αατάπι ου{εοάιπε: οµπιᾳε {ωγες 
εο ρετνεπίτε γο]ηῖ, ]αρίς Ἠίο (ωρα «Ἰαπροτεπι 
επητεῖε, ΙΙ απίεπι (αππαιαπι α [αἰε]]ίδας αὐαέτί 
ΡεΓ ργαεἰρίτῖα {ετυπίωτ : Ὁπάς Ίοευμς ἵη «ιο γἱο- 

Ἱεπία πποτίε οσειδιεταηέ, Ραξο]ϊ οιήζοάία νοςα- 
τα. 

1’. Ῥωτίας Π]ίο οτείεῖε περα ρυτρυτείθ βοτὶ- 
δι5 ΟἨτγίορο]ε ἀῑέία, οα]ι5 εχαπιίπε νἱοίπαγιπα 
υπδίαπα Ιηοοία ράΓάπα 2αταπι ρτοῦαηίτ. ΊΝαπι Τρίο 
τεπιροτε 4πο 1 οοηβαηΐ, Ώαπο Ἠεγθαπι αάπιονετε 
{οἱεπε, ου]ας {ο]ία, { βἀα]τεγαίιπη ποῦ Πε αωΓαπης 
Ιπαυταπίσ, εί πιαϊετία: (αὈβαπείαπα {ετναηῖ, {εἆ { 
εοτταρίαπι {ατ, ἱπιπαϊαίαπα Ἠαπηϊάίταίεπι τείρυης, 
ας τείετε ΟΠτγίετπιας ΠΠ. ὰε Εἰαπαπῖδις. 

Υ. Αάματεῖ {ρΠ πιοης Τπιο]ας οπιηἰρεηίς δε]- 
Ταΐ5 τεβεγεις, ααεπι Ρεία5 ἀῑχετε (αγπιαποτίαπι, 4 
Ὁαίπιαποτς Βαςςλί εί Αἰ]εχίτλας Η]ο, ααἱ ἵπτες 
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᾿Αλεξιροίας παιδὺς, ὃς κιωηγεῦ απέλουεν, ὑπὸ κάπσα πληγεί: ὕδερον 
δὲ μετανομάῶη Τμῶλος αἱ ποιαύτίυ αἴαν. Ἀδλονὶ εως. κο] 

Θβογόνης εὸς, βασιλόὺς Λυδίας, ὃν Κώρμωνορίῳ κιυηγεῦᾷ ὃ ὄρει, καὶ ὀεα- 

σόμλ]ρος Αβὐπίω παρ]ένον τῇ ᾿Αετέμιδι συμαναςεεφορθῥίω, εἰς οἶχι- 
Φυμίαν αὐτῆς ἔπεσε, καὶ πλεονεκτάμῆρος ὑπὸ τὸ ἔρωτος, ἐπεδίωκεν αὐ- 
πμ βιόσυό-αι βειλόμθρος" ἡ  «δικοτάληῆος γωυομδύη απέφυλυ εἰς. 2 

νω. ο “Αρτέμιδον, Καταφρρήσας ὃ τῆς δεισιδοιµονίας ὁ τύρρονορ, -ὂν 
ᾧ τεμλυή Ὁ κόρην ἔφλειρεν' ἡ 9 αθυμία συαελεῖσα, βρόχῳ Ὑ βίω: παρ» 
έτειψεν. ᾿Αναξιοπαήσυσα ἢ οτι ποῖς ας ραχλεῖον ἡ Θεὺς, οἱφροπλῆρα 

τῷ «οοθειρημ]ῤῳ αι ἐπέσκηψεν, ὑφ οὗ ῥιφεὶς εἰσ- Ὄψος, πο εἰς οκό- 
λοπας κόνεχλεις, µς βασόνών ἔλανεν. Θεοχλύμῆμος ὃ ὴ πᾶ ανν. 

παΐς τὸν λυνήσαντα βαση: τὸ ὄρος ἀπ' αυτό μετωνόμαση. ο τδς 

6 δν.Τ ενάτα] δὲ ἐν αὐτῷ λίθος κισήρει παρΆμοιον, καὶ απονίως- ὐρές 

σιετο)) τετθάκιε ὃν Ὅ ἡμέρος νάμην. πὑὺ χρόων' βλέπεται ὃ ὑπὸ 
παρ]ενων Ἔ τ μὴ τῷ χρόνῳ «φρονήσεως ἐχεσῶν' αἱ ὃ ὥρου ἔγουσαι γάμων, 
έαν ὁρῶσν αὐτὸν, οὐδὲν Μα ρωῳ”, ὤρα τν ΜΑΝ κώς-- μέ 

ἱσορέι Κλατοφών. 

Ὀ, η. σαςέτριψεν] Γιοεπάσπα εγαί κατέσρεψεν. Αε ααάοτ, πΙπαῖταπα αί ακφμίδις (οείδετοί, ωῤμήὶ ἀθά1ε, | πί 
ἵπ Μααπάτο Ρ. 1150, Β; εἰ ἵη Ἐωτοῖα Ρ. 1169, «; α0ὶ Βεύχο τὸν βίον παρέγραψεν Πτατί]8 πραοπάυπη, 

Ε. 3. τῶν μὴ τῷ χβόνῳ Φρονήσεως ἐχωσῶν] 1 εσεπάππῃ, τῶν μήπω χρόνον Φρονήσεως ἐχεσῶν. Ἑκ οοπηπηαπῖ {οπίο Ώῖο 
Ίοσμς γεηῖξ ἵπ Ἠθε]]απα, ααΙ {αἳῦ Απβοιεῖϊο ποπ]ῖπε {ετίητ, Ώε ΜΠιταριηθοα» Αισυ]ίαι. «αρ. οἰκκκνίή, 
{εὰ νο σχε 191 {απι8 Ἱορίτατ, τῶν μὸ τῷ Χεόνω Φρονήσεως μετεχμσω». κ ὁμ δέ ανα 1εεπο, α]ίετα 4 τῶν 

μήπω χβόνον Φρονήσεως ἔχεσων, αἰίετα τῶν μήπω Φρονήσεως μετεχεσῶν. 

γεπαπάϊπι πιποτέµας εἴῖ 2ῦ αρτῖπο Ροτζο γ]πείλ- 
εως: εἴ Ὠπάεπι Γπιοῖας Ιάεῖτοο ἀῑέχας Εΐε, πιο- 
Ίμ5 Μαϊ ει ΤΠεοροπες Πως, 1γάῑα τεκ, ειπα 
ἵπ (λγπιαποτίο πιοηίε γεματεία, εί Αγτβΐρεπι 
γιταίπεπι Πίπας αά]απέίαπι «οπίρεχίβαι, σαερίε 
εαπι ἀερετ]τε, εἴ 20 απποτε {αρεταίυς ν]ο]απάί απ-- 
πιο Ρρετίεουίας εἲ. Έως οιπι πεφτει εγαάέτε, 
εοπ{υρίε 1Π (επιρ]άπι Ώιαπας : {εὰ επι γε]ςίομεπα 
οπηπεπι Αιξ ΠιρεγίΠείοῃεπι τεχ οοπίειηπεγεῖ, ἴπ 
Ιρίοπιεί ἴεπιρ]ο γυἱτρίπεπι γἱΠανίτ. Ἠπς αμίεπι 
Ρια (τήειεῖα τεβί ΠηϊνΊε γΙελπη. Ππάϊρηαία γετο 

: οὗ τεσίς Ἱπ[ο]επτίαπι Ὠΐαπα Γαυσυπα ἵῃ ευη {πι- 

ποῖΠε {ατοτο εχασἰ(αέαπη, α 4μο ]άάχα5 ἵῃ αἴίτα, εί 
1Π ραᾳ]ο ρΓᾳαομίος ἀε]αίις, ου ἵπ {οτππεηεῖς, ας 
οτμοϊαεῖοις. Άε ΄ΤΠεοςίγήιεπυς ᾿πλο]ί β]ας «ο 
εμπηα]αζο, πιοηίεΙα Ροίξεα α ραῖτε ἀεποπιίπανίε, 

ΨΙ. ἸΝαίοίεατ 1]ίο ]αρίς Βαπιϊοί Επιη]ῖς, αμά ἵη- 
{γεφαεηέίας Ἰηγοπίεας: αιάίετ επίπα ἵπ ἀῑε πηυταε 
οοἱοτοπι, οοΏ[ρἰσίζυταμε {οἶωπι α γἱταπίθις, .. 
Ρτορίει ααξῖφ Ιπισεοι]ΠΙτατεπι. [αριεηεῖα Ῥ 
π9Ώ [απε.. Ὃμοὰ ΠΠ αμα; ρ]εηῖς {ας ημδί]ος απηίς, 
επι «οη/ρεκετἰπί, πεφμἰάφμαπα Ἱσάωπίατ αὐ εἰφα 
ααίδις εατάπη ραάϊσἰεῖα ατεηίαέας, μέ. 2μόλο. ε 
ΟΠίορμοη. ο ἳ 
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ΛΥΚΟΡΜΑΣ. 

α. πχ ποτιµός ὅοι τῆς Αἰτωλίας µετωνομάῶη ὃ ο δίωο, 
ὃ αἰήαν ποιωὐτὶω. Ἴδως, ὁ ᾿Αφάρεως παῖς, ὃ ἐρωτιχίὼ ὀπιφυμίαν 

5 Μάρπιοσπω ἁρπάσας, ἀπίώεγκεν εἰς Τλόύρωνα. Κατηχηλεις ὃ «δὶ εἴώ 
συµοεθηχότων ὁ Εθίωος, ἐπεδίωκεν τὸν «πίεελον Ὁ ἰδίας Φυγατρός »ρό- 
μῶυος ὃ κ) Λυχόρμαν καὶ ὁ συλλήψεως ἀπελπίσας, ἑαυτὸν εἰ ποταιμὸν 

: δαλεν' ὃς ἀπ ὧν Ἐθίωος µετωνομῶη. 
α1ο5 -β. Τενᾶται ο ὂν αὐτῷ βοτάνη Ζάβχσα «θοσαγορόυοµλύη, λόγχη 
κ όμοιος, ποιῶσα, σοὺς αἀμθλνωπίας ἄρισα. 
ΟΥ. Παράκεπαι ὃ Ἰαὐτῷ ὄρος Μόΐωον κφλάμηρον, Ἀπὸ Ἀπὸ Μυίώε τᾶ 

Τολέτρις 0) "Αλφεσβοίας παιδ. Οὗπς γὸ ἰπσὸ τῆς Ψαρράς Φιλά- 

μόρος, καὶ μὴ γέλων µιαίνειν τὺ κατω τὸ Ἀθνήσαντος, εἰς Άλφιον ὄρος 
νννϕρὸ Τελέσωρ δὲ ὄφιήνὴς τῆς γωμαικὸς συα/ηματιθεῖς, τὼ ἐρη- 
μίαν μὸ Ὁ δορυφόρων κ) τὰ τέκνα ληψόρδµος, ἐδίωκεν." Μύδωον μή 

σα. ΦΡασος τὰ πατρὸς τὰς ἀπειλὰς, χφτεκεήμνισε ἑαυτόν. Τὸ ο] ρος κἩ 

ον νά ἀπ᾿ ὥονε Μύέωον μετωνομάῶη. 

ο 

ών αι στι 

Ἐ. 8. .. Αράκω] Ῥαί, Εἴ ἴλας. Απέϊος Ῥατα]ε]ογατα Ιπ ΟΡΡ. Ῥ]αιατοι, Ρ.415, ΕἘ, απ επάεπι ποιες 
Ὅο πιατταῖ, Ἴδας ὃ ̓Αφάρητο. Μαιβασαθ {εουέας «β Ειάγπιί Βεμο]. Π. γ, 553, 4μοά επι εχβαῖ ἵπ Βε]ο- 

119 Ψεπεί, 
Ἐ. τ. ο ον] Βα{. εἰ Τιάγπι. Μάρπησσα». 
Ε.9. κ Δυκόρμαν] Φίο εχ Βα{. τενοσαν] ΡτΟ µετῶ Λυκόρμα», πιεπάο εἀΠεοπῖς Μαι, ἵπ οείεταθ ρτοραφαῖο. 
Α.. 1. Ζάρισα προσαγορευομένη] Ἠαο Φίοῦατῖ εβ ]εξίο, απαπα τεοϊρ]επάαπα ἀαχὶῖ, ἈΝαπι ρεῖποερθ Βαβ]εεπ[ς οοΓ- 

. εταρία Ἠαῦεί, βοτάνη Ἡ λόγχη παρόμοιο. Ἐκ πίταφιε Μαιβασιθ οοπιρο{αῖέ 1 ααοᾶ να]σο Ἱερεραίατ, βο- 
ν. ἂφ σε λόγχη παβόμοιορ, ποῦ Ώπε Ῥτουαδϊ]αίε απ]άεπα 1]]ιά, {εά ααξτοτίαϊε πο ρτα[ετεπάμπα 

Α. 6. ζηλωτὴς τῆς γυναικὸρ συοχηματιδεὶς] Οοτεϊσεπάωπα, ζήλω τῆς γυναικὸς συαγεθεί. Τία [οἷεί ]οᾳυ. 

ΥΠΠ.. 
ΤΥΟΟΕΚΜΑΝ. 

1. νγοοιπιας Βανίις εβ ΛΕἰοϊία:, αυεπι ϱ4 ἆε 
-οαυία Ένεπαπι ἀεποπιίπανετε: Ιάλ9 Αρματεί β]]ας 
"Απηοτϊς ἀε[άετίο ΜΠατρηῖαπι εαρίπι ἵπ Ῥ]ειτοπεπι 
ἀυχίά, Όυαπι ταρωπι ευπι Ένγεπιας Φαιο 2Πίπιο 
Ίεττε ΠΟΠ Ροῇες, Πἱἱ.8 [ασ Ιπβάϊαίοτεπη ΡοΓ[εοιέις 
εβ: εί ουπα ]αχί Τ,γοοίπηαπα Ρετνεπίῆεε, πες {ι- 
Γ Αλδφηη {ρετατεί {ε αἀ[εοιτυτυπι, ἵπ Βαγίαπη [ 
ως Ἴμά αυἵ αὖ εο Ένεπας ἀῑδτις ε{ε. 

Ναίοίεαχ 1η Ιρίο πειρα Ρατα Ἠαβα Ππιι]ς, 

αυ: υβῖπια εβ αἆ {ωπαπάας οομἱοταπα οῬέιῖο- 
ηες. 

ΠΙ. Νο Ίοπσε΄ εἴίαπι γἱΠέαχ πιοης ἈΊγεπις, 
Ῥγεπο ΄Τε]ε[οτίς εἰ Α]ρλεβύατα β]ίο {ς ἀῑδχις ; 
αυ! ἀῑεέχας α πονετςα, ραϊγίαμο Ἰεζαπι ἕοπιετατο 
πο]επς, Γεοεβε ἵπ Α]ρπίαπι πιοπίεπ. ᾿Τε]είτος 
αυίεπι οοπ]αρῖς {αέτις Ζε]οτες ἀείετέαπα ἱπναίε, εί 
ουπα {ἱραιοτίοιις Π]έαπι {αρανῖε.  Αἲ λΆγεπις ρα- 
τοηῖῖς ρΓανεπίοπς πιίπαδ, {ε ριαεϊρίίετ ἀεάῖς : 
υπάε πιοης Ώεοτιπα ρτονἱἀεητία αὓ εο Μγεπις 
νοςαίμς ε{ἰ. 
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ὃ. Γενάται ο ὂν ἀππά Λάυκδίον ἄνθος, ὃ μητευιῶς ὀνομαβείσης Ἡ 
µαραίνετα/ χωδὼς ἱφορᾷ Δέρκυλλος ὂν γ΄ «ει Ὀρῶν. 

Θ. 

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. 

α. Μαανδρος ποτα μὸς τῆς ᾿Ασίας ὀκαλέῖο δὲ μημήνῳ. ἛἌνα- 
Οαίνων᾽ μόνος ω, ὃν πόντων τἴ ποτιμγύ, Ἀπὸ τἴό ἰδίων δρχόμμος -οη- 

φῶν, εἰς ἑαυτὸν παληόρομᾶϊ, Πρρσηγορόύ3η δὲ Μαανδρος Ἅπο Μαι- 

ἄνδοι τᾷ Κερχόφα κο] "Αναξβίας παιδὸς, ὃς «φθὺς ΤΠεοτμοιωήης πό- ο 

λεμον έχων, πὔξατο τῇ μητο}λ αἴό Θεῶν, ἐὰν ἐγκρατὴς Ῥῥηται Ὁ ὀίκης, | 

9 ὐσέν τον «Φρῶτον αυπὸ συγχαρῶτο ταῖς ἀνδραγαθίαις, τρόπαια Φφέρων. 
κό δὲ τῷ αεδερημὴῤῳ «Όβῶτος σιωεγάρη σωωαντήσας ὁ παῖς 
᾿Αρχέλαος, μὲ τῆς μητρὸς κο τῆς ἀδελφῆς. Ὁ δὲ τῆς σσοοαριµθῥης 

δεισιδοιµονίας ἀναμνηδεὶς, χατ᾽ ἀνάγκίω, βωμοῖς κ ραγμ. τὴς «Ὁζοσ-- 
ἠκονίας. "Αθυμήσας ο] πι τοῖς «πθαχ)εῖσν, ἑφῥαψεν ἑαυτὸν εἰς πόζαμὸν 
"Αναβαθοντω, Ὁ ὃς ἀπ᾿ ἄν Μαίανδρος «φςβσηγορόόδη" καθως. ἱορᾶ ων 
μόλαος ὃν α- Φρυγιαχῶν. Μέμνηται δὲ τήτων καὶ ο, ὁ Σά- Ὁ | 

µιος ὂν τῇ Τεοσινοµωτίων πολιτεία. πο οωθ ροῤσν. | 

β. Δημόσρατος δὲ ὁ ̓Απαμοὺς ἱσορίας μέμνηται τοιαύτης. Μαί- | 
ανδοος ἀκμησρωτηγὸς χειροτονηλεὶς ξ ὀμανήας Πεοσωομντων, κ ση 

σ. "δ τρόπαια φέρων] Ἑοτία, τεόπαια Φέροντε. πώς | 
6. βωμοῖς κατογωγω] Ἐεελίιο θωεταὶ πωσήγαγω, ηὲ ἵπ Νίο ρ. 1169, Β: Άταχε ϱ. α16Η, Ε: Ἰάφμο. οὗν ες, | 

Ρτο Βα]ας [ο]ρίοσίς οαρία. ΤΏ α]ο ΓΘΠΠΊτεγεπῃ, κωτέσφαξεν αὐτὸς βωμοῖς προσαχδέντα». Αδυμ. 
Ὀ.4. αχμησρατηγὸς ] Τυείατ Ώου αΜαπινῖς πποπβταπα νουῖ Μαυβασαρ. Αί που ἀπδίαπι φμίπ οοτεῖαί. ἀεῦεαί 

ἀκμῶν Γρατηγὸς χειροτονηθεὶς, ΙοάΟ, Τέούης πβεΤάΙΟΥ οτεαίω. ἸΜοπυϊί ἴεπι Τ. Βπίρεταυς Ὁ. Τ,, 1. τ2. 
5 

ΙΥ. Οτε[αῖε ἵπ 1ρίο βος },εμεοίωη, 1ὰ ε(, αἰνα 
ν]ιο]α, αι Ρτοπιποίαίο Ώηογετος νοσσβι]ο {αεῖπι 
ππατοείοΙε» α: τείεαεωτ Ώετογ]]α5 ΠΠ, ἆε Μοπείδις. 

ΙΧ. 
ΜΛΕΑΝΡΕΕ. 

1. Μααπάετ βανία» εβ Αῄα:, αιἱ ρτῖας. νοςλέυς 
εΏβ Απαζαποπ, 1ά εἴ, γειτοργαάυ. δοἱμς επίπα 
εκ οπιπίδυφ Βωπιηϊόυς αὖ ἱρία οτἱρσίπε ἵπ {εἰρίαπι 
τεουτηῖε. Π]έχας ααίεπι εί Μήαραπάετ α Μααπάτο 
(ετεαρΏί εε Απαχ]δία: β]ἱο: αμά πιοῖο οοπίτα Ῥε{- 
Πηιηίίο Ῥε]]ο, πιαετί Ώεογυπι Ρο]ἱαίει» εί, { 
γ]έτογία: (τορα-α τεροτίτεε, εαπι, αἱ ρτίπιι πα 
εοπρτα(υ]ατεῖωτ οὗ ριᾳεἶατε ρε[ία, (ογβοαίμτυπα. 

Αεεϊάϊε αέεπι υξ εἴ τεγετίο ρτϊπιϊ οοεμσΓεΓεΠΕ 
Ατοβείαις β]ίας ε]ας, {οτος, 6ί πῃαίεΓ : 4105 εΧ Πο- 
οεβῖεαίε, Ποεί Ργοχήππος Ίωτε {αησαἱπῖς, Ρο]]ἱεἴζα- 
εἱοηίς {μα ΠΟΠ ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΙ, αἆ ατας ἀιασεπάος πιας- 
(απάοίαιε ομτανίε. θεά ουπι οὗ «α αμα βείῖα 
εαηξ, νε]εππεηίεΓ ἀο]ετεῖ, Ρ;α:οερ» ἀεο]ά1ξ 1Π. βι- 
γίαπι Απαβαποπία, αμεπι αὓ εο Ροβεα ἀίκετε 
Μααπάταπι: µτ ἆοοεῖ Τ1πιοίαμς ἀεείπιο 4ε Ἐε- 
Ρας Ῥητγαίί. Ἡοταπι εἴίαπι πιεπιϊπίε Αραΐ]ιο- 
εἷες ῥαππίας {π Εερυδ]ίσα Ρεβαπυπίίοζαπα. 

Π. Αε Ώεπιοβται Αραπιεπ{ί Ώαης μή βουίαπι 
πατε: Μααπάετ Ῥε]] οοηίτα Ρεβιπωπεῖο5 άεπιο 
ἀικ εἰεέχι, εἰ ρταίει {ρεπι ποίίε ρτοβίβα[ο, ἀο- 
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ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. όδιτ 

ἐλπίδως ὁ νίκης ἐγκρατὴς υόμβρος, τὰ ἀναλέματα Ἑ μητρὸς  Θεῶν 
δέδωχε τοῖς σραπώταις κ δὲ «φεόνοιαν τῆς ες, Ἱ σωφρονομώτων λο- 

γισμῶν αἰφνιδίως ἀπαλλοτρλωλεὶ, «φθδσωπέκτευεν τὼ γωμοῖχα, καὶ τὸν 
ἡόν' ὀλίον δὲ σωφρονήσας, κοὶ εἰς µεπώνοιαν οχι τοῖς «θαχ)εῖαν χω- 

ῥήσας, ἑαυτὸν ἔαλεν εἰς «οταμὸν, ὃς ἂἀπ' απο Μαϊανόθ’ «εῖσ- 

μέν». Θνάτα) ο) ὁν αυτ λίθος κατ ἀνήφρασν Σώφρων καλά» 
μόμος, ὃ ὃν ἑὼν [βάλης τινὸς εἰσ. χόλπον,, ἐμμωνὴς γάνεταμ, καὶ Φονόύει πια 

ων (συγ/ενῶν' Φξιλασάμόμο, δὲ τὼ μητέρα ό Θεών, ἁπαλλάσεται τὸ 

πάθους" καθὼς ἑξορᾶ Δημάδωτος ὂν γ΄ «ξὶ Ποταμῖμ. Μέμνηται δὲ 
νο Αρχέλαος ὃν α αἝὶ Λβαν. 

:Παρόάκεται ο ἀιπῳὶ ὁ ὄρ9ς Σίπυλον, τὰὺ αὐλῤμοι έχουν. πο 
ου. καὶ Διοξίππης. παιδός. . Ὁὗτου 9 μητεοκτονήσας 
κατ ἄγνοιαν, καὶ ὑπὸ Εθινύων οἱσρηλατηλεῖ, εἰς τὸ Κεραύνιον ὂρος 

- κάὶ αἱ λύπης αβοολὰὸ, Ερόχω 7 βίω αξέγέρνο. Τὸ οἳ) 
(κ) «φθόνοιαν Θεῶν, ἀπ αυτά Σίπυλον ὠνομήῶη. 

ὰ ο 8, ὂν ἄιπο λίθος παρόμοιος Κυλύδῳ" ὃν. οἱ «Φὐσερεῖς 

ἡοὶ, ὅταν. ὄόρωση, -ὂ τὰ- τομ τῆς μητρὸς Ὁἶ Θεῶν πλαν, κα] θνὸ 
ποτε λέν ἀσεείας ἁμαρτωαν δλλὼ «Φιλοπώτορεν ὑπ άρχωυσν, 
«εὺς τὴς (ωςβσἠκοα, συμπαφοῦσν ὡς {ορ ᾽Αγαθαρχίδης ὁ ο, 

ὃν δ' περὶ Λίων.  Μέμνηται δὲ τώτων ἀκριξέσερον Δημάρατος ἐν δ 
ρρηρε 

πατία ππαϊτῖς Ώεοτιπι αΏπρπανίε πα]είθις, Όμη 
αμίεπι Ώεα νο]μηίαίε α ππεηίε πα αἱιεπαίις εΠει, 
υχοταπι εἲ Π]ίαπι επεςαγίε: νεταπι ΓεςμρεΓαία 
απεβηίε, ΠοΏ πιμ]το ροβῖ ραρηίτεης {681 {εἱρβαπα ἵπ 
Βιππεῃ οοη]εοῖξ, αιιοά αὐ εο Μα απάει ἀεποπιῖῃα-- 
τωπα εἰ. 
ο ΠΠ. Οτείοῖε ἵπ ἹΠρίο ]αρίς ρε απεϊρήτα [πι Ῥο- 
Ρητοηυ, τὰ ε{ε, {αρίεης, ἀῑέτας: ο µεπι { ἵπ 2ἱἱου]ις 
Ππιπι Ρτο]ίεία», {ι]τείοιε θαεΐπα, ες ε οορπαιἰς 
οιεπιάαπι οεςῖαϊε: ρ]ασαϊα γετο Ώεοτιπα τηαίτε 
Ἰρετατωγ αὓ Ἆας ραποπε, υ: τείετι Ώεπιατοατις ΠΠ]. 
4ε Ἐἰιπιϊπίδυας, Ὦε Πὶς εἴἶαπι ππεητίοπεπι {εοῖε 
Ατεβε]αις ρτίπιο ἆε 1,αριάίδις, 

ΥοΙ.. Υ. 

ΙΥ. ὓΝες ρτοςι] ἁῑίαί πιοπς οἱργ]ας, α οἱ- 
ΡΥΙο Αρεποτίς εί Πἱοχίρρα: βίο ἀῑέχις. Ἠῖς εἰ- 
επίπα οοεί{α πιαίτο ρε ἰσποταπίίαπι, εἰ α Εαγίῖς 
νεχατιδ. ἵπ Οεταιηίμπα πποπίεπῃ Ρρειγεπίξ, ΡΓᾶιε 
ἀο]ογίς νελειηεπίία {ε {α{ρεπάϊξ: πιοης αμίεπι Τ)Ιἱ5 
ἵτα νο]εητῖδις αὉ «ο Οἱργ]ά5 γοςαίέις εί. 

Υ.. (επεαατ ἵπ εο Ιαρί ΟγΙπάτο Ππι]]ῇ, 
αυεπι υὈί ρίῖ ΠΗΙ ἵπνεπετε, ἵπ {εππρ]ο πιαϊτὶς Ώεο-- 
τυπα Ἱρίαπα τεοοπάμηῖ, Πες μππ(ΙαΠι ἱππρίε ῥρες- 
σαΏΐ, ἴππο ρατεπίες ἀῑ]ίσιηε, εἰ «ορηαῖς {μΐ5 πῃο- 
χὶσοτί {μης: μὲ {οπῖρίε ΑραιιατοΏιάες Ῥαπιίως ἵν. 
4ε ΙΠμαρίάϊοις. Όμογμπῃ εεἶπ ππεπιϊηἰέ ἀἰ]ίρεῃ- 
ος Ώεππαταία5 Πδ. ἵγ. 4ε Ρμεγσία. 
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όδο ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ: 

ος ιοὺν ολ Ὅλαι 
ο ασ ο“ - 

α. Μαρσύας ποζαμᾶς ὅὸτ τῆς Φρυγίας, ἄν πόλῳ. ών ώθμις 
«ος σηγορόύετο δὲ «φεότερον «οηγὴ Μίδω, ὃ αἰπίαν ποιωύτίω. Μίδας 
βασιλόὺς Φρυφῶν, ἐργόμᾶμος τὼ ἐεημότερο τῆς χώροι, ὃ ἀνυθρίᾳ σιωω- 
εχόµλμος, ἥψατο τῆς γῆς, καὶ χρυσἰώ ανέδωκεν πηγἰω, τὰ ὕδωτος 

χρυσοῦ λυομόῥε καὶ ὑπόδψος ὧν, καὶ τρ ὑσυτέωγμθων Αλιδομλύων, 
ἀνεχφλέσατο τὸν Διόνυσον.. Γενόμᾶμος οἳ' ἐπήκρος ὁ Θεὺς, δαψιλὲς ὕδωρ 
ανέτειλε. Κορεῷ έντων δὲ κ Φευφῶν, Μίδως τὸν. ὂν τ' κρἰύης καζρ- 

ῥέοντα πιζμμὸν Μίδου πηγὺ ἐκάλεσε.'' ἹΜετωνομάῶῷη δὲ. Μαρσύας, 
19 τοιαύτυ αἰτίαν. Νικη εντος ὑπὸ ᾿ Απόλλωνος. Μαρσύµ κο ἐκδα- 
βέντος, όν τᾶ ῥόόσωντον αἵματος. ἐγωνήβησαν Σάτυροί τε, καὶ ποταμὸς 

ὁμώνυμος ἹΜαρσύας μη λόῴι ννν ναών ήν» 

Υ. Φρυγιακῶν. δή 

β. Εὐημερίδως ὃ 3 ὁ Κάδος { ἱσορέας μέμνητα! τοιαύτής. Ὁς ἀιὸς 
ἹΜαρσύε τὰ χρόνῳ δαπανηλεὶς καὶ κοτενεχλεὶς, ἔπεσεν Ἀπὸ ὁ γῆς εἰς Ἡ 

Μίδου κρώίω κο κὠτ ὀλίον χφταφερόμομος, ἁλιεῖ τπνι «φεβσἰωέχθη' 

κ δὲ χρησυΏ «φελουγἰὼ Πειίσρωτος ὁ Λακεδωικόνιος, «θὰ λείψανα 
τᾷ Σατύρου πόλι Ἀπὸ τὰ συγκυρήµατος κήσας, ἹΝώρικον αὐτὶὼ ««ς)σ- 

. Κελαιας] 8]ο Μπαιβαοις οοττεχῖῖ Βα[]εεπίεπῃ Ιεξίοπεπι Κεληνάς. ἡ 

. Μίδου] Ἠος Ίοσο εἴ ἵηίτα {ο εϊαΙ Μαυμους Ρτο Μίδα :. αποά ποπ. ἔσπιετε πππίαπάσπα εταξ. ας 
ὀ ἐρχόμενος] Τπ1πηο διερχόμενος, νε] σπεριερχόµενος. 

ν ἁλιτ] Ἠαιά {οἷο απ αἰγιαλῷ 30 αιόϊοτε {πετῖτ. θεᾶ Ρ]ατα εἴῖαπη ἀε[ιάετο αἆ πατγα[]οπ]θ ἱπίορτίίαίοπα. ον 
. παρὰ λεψανα] Εοτίς, σαρὰ τα λείψανα. Ῥτοχίπια Ἱτα {απί οοἱ]οσαπάα, πόλιν κτίσας, ἀπὸ τοῦ συγκυρήµατος 

Ν. αὐτὴν πρ. Απίεα Εαῖς Νόρικον, αφον πονίανΙ{ί Μαιασις εκ Ἐπβαίλμίο αἆ Ὠϊοπγ{. Ῥετ. 221. 
ΩΟΡ ΟΡ} Ι ον ὢ 

{1 

Ου] πιαργῖε ρο[ΐεα ποπιεπ: εε ε ἰδείτοῦ Χ,. 
γιᾶο εί εχεοΓῖαϊο 

νοσανίε. 

ΜΑΠΕΟΥΑς. 
1. Ματίγας Βινίη5 εβ Ρηιγρῖα, Ίαχία εἰν]ία- 

τεπα (εἶἴσπας Ώμεης: αάεπι ρήις Ἐοπίεπι Μιά 
οὗ 1 ἀϊεεδαπε. Ἰιάας ῬΗτγσυπαι Ἐεκ ου αἲ τε- 
πποῖῖογα τερ]οηίς Ίοζα οφειώδεςς εί 2ᾳἵς ρεπιυτία 
]αῦοτατεί, Ρεἀε ρυ]/ανΊε {ετταπαι: ε αὖα εχοτευς εί 
αυτεις Ἰατεχ. Ὑεγαπῃ ευπι απτεὰ Βαεγεῖ απ μα, εί 
Πε Ῥτεπιετετας, αβΗἱέ8ίς πα]είρις, Ῥαεεβαπα Ἱη- 
γοςανῖε. Όμί εκαμἀϊεῖ εἶας ρτεείρις, αμα; «ο- 
Ρίαπι ΡοττεχΗ. ῥαΐτταῖς αυίεπι Ρητγοίρδις, Μ]άας 
Βυνίυπι ααί εκ Ἆος {οπίε Βιεδαῖ, ιός Ἐοπίεπι 

Ματίγας ε[ε εοσποπιϊπαέως. 
αυ Αροϊπε Ματίγα, εκ Βπεητε {αηβίπε οτί {μπε 
Ῥαϊγτί εἳ Βινίας οοσποιηϊηίς Ματίγας: αξ πατγαξ 
ΑἹεχαπάετ ΟΌοτπε]ας τετίο Έετωπῃ Ῥεγεία» 
τα, 

ἩΠ. Ἐιετπειίάας νετο Οδίω μαπο (ὐπίδίε μα 
τοτίαπη. Ότετ Ματίγα: εκείας (επιροτε εἰ ἀείαεας, 
ε (εττα ἵπ Μ]άα: {οηΐεπα ἀεείάϊε, ραι]αίπιααε Βιι- 
επἀο α Ρί[σαίοτε ααοάαπι τερετίς εβ. Αέ εχ οἵα- 
ομ]ῖ Ρτα:ςερίο ΡΗΗεΓαίις Τ,αοεάσπιοπίις ]αχία μα- 
εγτὶ τε]φιία», αὐ εγεηεα αἴθεπι οοπάἰάϊε, επιαε 
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-ᾱ Ἀλάορλριὰν φοάφῳν. τῇ σφῶν ασιλέχτῳ τὸν ἀσκὸν χα-- 

λοῦσιν. 

γάρ Τορᾶτωι δ ὂν. νά, ἱποτωμὴ τότω "βοπάνη ̓ Αὐλὸς ὀνομαιζομδρη, 

ὼ: ἐὰν «εὸς ἄνεμον σίση τς, μεσκὶωὼ ἐ θχει µελωδαν κοθὼς ἑρορέ 
---- ὂν α Σατυριχῶν. 

δ. "Ἡαββκεπαι δὲ αι « ὃρος Βφειώσω κάμθμὼς, τὰὺ ακασ- 
ΜΡΗ ν΄ Ἅπο Βερεκεώθου πο Φθότω ἱερέως -νομθῤε τῆς μητρὸς 

αν Θεών. 
ντα Τρνάσαι. δὲ ὂν ὠπα) λίθος, κολώρῶρος Μάγαιρο ὃ αδρο 

ο ρρπλήσος' ὃν ἐὼν εὗρῃ τς, τῶν µυσηρίων νά: Μ 9εᾶς, ἐμ- 
μανὴς γνετα/ καθὼς ἑδυρᾶ ᾿Αγαδαρχίδις ὃν τοῖς Φρυγιαχοῖς. 

ΙΑ. 

ο οὖς - ΣΤΡΥΜΟΝ. 

α. Στουμὼν ποταμός οι ὁ Θρώκης, κὸ πόλη Ἡλνδω «Φθσηνο- 
ῥεύετο δὲ. σοεότερον ΠΠαλαιῶνος, Ἀπὸ ΤΠαλακνου τῷ Γοσδῶνος. Οὗτος 

Ἂ «σθὺς τὰς ῥεηβ νό ἔχων πόλεμον, καὶ εἰς ἀῶ)ένειαν ἐμπεσὼν, τὸν 
υἱὸν 'Αλιάκμωνα σρατηνὸν ἔπεμψεν ὁ δὲ «αζλπετέσερον μαχμόμθ”, 
αἰνηρέδη. Περλ δὲ ἕν συµεεσηχότων ἀκβσας ΠαλαισΏος, κὶ λαλον τς 
δορυφόρες, α]ὸ λύπης «ωροολίὼ, ἑαυτὸν ἐῤῥιψεν εἰς πποταμὸν Κόνοζον' 

ὃς ἀπ᾿ από Ταλοισῆος μον Στευμων δὲ Άρεως παῖς χο] Ἡ- 

μελωδία] Ῥεπε Ἠαδεί: πες ορια» οοτεῖσετε ὖχεῖ, αιοά {Αοἴ]ε οἱ ἵπ ππεηίεπι γοηίαί, Ρ.2. ἴχω 
Ε.1, λα] Βεδχίαα εταϊ Ἡδωνίδα, πποπεπίο Μαμβασο. 

απε]ος τείοπαί : 

Νοτίουπῃ ἀεποποϊπανίε. ἹΝοτίοαπι απίεπι ΡΗγγσες 
αάϊοππατε {1ο υίτεπι νοςαητ. 

ΠΠ. Οτείεῖε Ιπ 1]ο Βανίο ειδα Αι]ας, Ιά εί, 
αενία, ἀῑέτα, αι { αἆ νεπίαπΙ πιονεαέατ, ἆα]οε 

αε τείετι Ώετεγ]]Η5 το ρτίπιο 
τα Όσοι 3 

Εἰπίείπιας 1Πί 6β: πιοπο ΒετεςγπίΠ]μ5, Πο- 
πηεη κά πνρα Βουουγικὶνό ΡΙίπιο Ώεοτυμα πιαίγῖς 
Παεετάοῖο. 

Υ. ἹΝαίείτας ἵπ εο Ἱ]αρίς Μαοιαιτα. Ψοσβει : 
εἴὶ επίπι {εττο να]άε Ππι]ϊ: «επι { αἱ {π- 
γεπ]αξ ἀωπῃ Ώεας πιγβετία ρεγασυπέυσ, Ελείπα Ει- 
αοτο οοτηἰρίειτ: απάχοτε Ασαϊματομίάς ἵπ Ἐεδις 

Ῥητγρίϊ». 
4 ΧΙ. 

ΡΤΕΥΜΟΝ. 
1. ΡίΥπιοη βαγίας εβ ΄Γηταείῖα, Ἰαχία οἴνίελ- 

{επι Ἑάοπίάεπα: ααϊ ρτίας Ραἱα {πας α Ῥαϊ]α πο 
Νεριωπί Π]ίο νοςαδατωτ. Ί1]ε επίπι ουπι αἀνετ[ις 
οοπτειπηίπος Ῥε]]ατεί; εἰ σταγί πποίῬο ἀεείπετοτιας, 
Παπ Ἡα]ίασπιοπεπι εχετοῖταϊ ἆσεπι ῥργα[εεῖε : 
αἱ ουπι (επιεταγίο ῥριρηαπη οοπιπαΠῇ]οξ, οοσἵ(α5 
εβ. Όσ]ας Ἱπίοτέαπή σετείος {ας Ραἱαίῆπις, 
εἶαπι Βἱρατοτῖθας ρα; ρτανἱ ἀο]οτε, {ε ἀθάῑε ρτα.- 
εἰρίέεπα ἰΠ Βανίαπι Ὁοποσαπῃ, αἴεπι 20 εο Ροβεα 
ἀίκετε Ῥαμεεβίπαπι, Θίήγπιοα αμίεῃ ἸΜατεῖς ος 

4 5 2 



όδ ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

λίχης, ἀχούσας «δι τῆς 'Ῥήοσου τελόυτῆς, κ αθυμία συογελεὶς, ἑαυτὸν 
ἐῤῥψνεν εἰς ποταμὀν Παλαισῖνον ὃς ἀπ᾿ ασ Στευμὼν μετωνομάθη, ' 

ϱ. ΤΓενᾶται ο ὂν ἀὐτ λίθος Παυσίλυπος αφλάμῆμος: ὃ ὃν ἐν. εὕρη Ε 

τς εν ῶν, παύε;) αδαχρίωα τῆς χατεχώσης αὐτὸν. ἡμφίρθν όν 
ἱπορῶ, Ἰάσων Βυζάνπος ἆ ὂν τοῖς Τοογικοῖς, | 

γ. Παρῥίκευται οἱ ἀυτι ὁρη “Ῥοδύπη καὶ Ἀίμος. 'Οὗτοι ἀδέλὰ 

τυγ.χοίνουτες, κο]. εἰς οιθυμίων λλήλων ἐμπεσότες, ὁ μὸ αὐτὶὼ “Ἡ- 
Θὰν «προσηόρόυσε, ἡ δὲ τὸν ἀγαπωμῆμον Δία, μισυποήβως. Οἱ ὅ ἅπ- 
μούμλμοι }εοὶ πἱὼ «θᾶξι βαρέως κ νκώνό εἰς μον ὅρ, μάς 
έεαλον ἀμφοτέρους, ον 

ὃ. Γενῶνται οἱ ἐν. αὐτοῖο λίθοι Φιλάδελφοι λοόμήγα, ών 

χρόαν, ἀνδρωπόμιμοι ἅτοι τεέντες χωθλο Ἀλλήλων, καὶ ὀνομαῶότες, 

α]αλύονται «δαχρῆμα, κ) ἰδίᾳ) κανὼς ἱσορῖ Θρόσυλλος Μενδήσιος ὂν γ' 
αξὶ λων' µέµνηται δὲ τώτων ἀκριοέρερον ἐν τοῖς Τροωωος. - 

ας ἵ ας Νσσμβό 
ΣΑΓΑΡΙΣ. ο 

α. Σάγαρι ποταμός Ὅδι -τῆς Φευγίας' πηρα [ 
951 

1157 

ν ενος 
ψ) 

4. Τραγικοῖς] θριικῇ εουτίσεπάιπῃ οεη{εί ΤΗ. Εαϊπεβις Υ.1,. 1. τ. - 
1. µισοπονήρως] ος ἵπ ῥτοχίπαα {ταπ[ροπεπά σι, Ἰία----Δία. Οἱ δ' ἀτ. 9. τ. πρ. ο μισοπονήρως μμ 

γιά ΤΗ. Ἐεϊπεβας Υ. Γ[,. 1.1. 

4. χόρακος τὸν χεοὰν] Ἠερο Μήααβαοιϊ εβ οοττεόχιο,. Βαΐ. κορακόί : πάς {οτία Ιοσεπάιπι κορακιοί. λα 

«6. διαλύονται π. κ. ἰδ να] Ἠας πιαπ]{εβο νυ]ιοία, {α]ια απί]αα]τας {απα {Πε {α/{ρίσος, διαδύονταν διὰ τῶν άρι 
εχόντων καὶ συγγίνονται ἀλλήλοις ἰδία. Ταἶεπι {επίσπίίαπα εἰ πεχιας Ἰοοί ἀε[άεταί, εἰ γοβῖρῖα γετροταα 

ΙπάΙσαπ{. 
. Τραγικοις] Αά Ῥεϊπεβϊ ταϊῖοπεπι Ἠϊο ἴεπι οοτ]σεπάνπι 4ἱ Θρακικοῖς. Βεὰ ἵπ ποπηϊπῖους νεὶ ἁνδίαι αν- 

ἐχοτῖταιῖς, νεὶ βοπϊρίοσαπα απ ξοτίο πι] πππαααπα Εαεταπί, πο]ῖπα γα]άε {ενετις εῇο. 

Ὑοεαρυ]απι {τεαµεῃς Ἠμ]ς {οεἱρίοιϊ. 

Ηε]ϊοες βἶ11ιδ, οιιπι ἘΠείαπι οσουδαῖΠε Ιπιε]]εχ- 
πει, τΗτία ορρτεβις {εἰρίαπι οοπ]εεῖε ἵπ Βι- 
νίαπ Ῥαϊαίπυπι; ἃ απο (ταπ[ποπιίπατας εί 
ΡΙΓΥΠΙΟΠ. 

1. Οτε[εῖς ἵη Πρίο Ἱαρί, αμεπι Ῥαυβίγριπη, ἰὰ 
εΠ, ἀἁο]οτε» {εἁαηίεπι, νοςαηῖ: Ἠμης { αἱ αί- 
(οἔχις πισετοτε οβεπἀετῖξ, αὉ εο Ηδεταίατ {αίίπι, 
ως ἆοςεῖί Ταΐοη Βγσαπάμς ἵπ Γτασίςϊ. 

ΠΠ. Αάβαπι Ρτορε πιοηίες Ἐμοάορε εί Ηα- 
ως, οαῖ «μπι {ταίτες εΠεηί, εί Ἱπνίοεπι ἀῑίσετεπίε 
{ε, Πίο {οτοτεπῃ [ααπι ]ωποπεπι μίας ε[ῖ ἀίοετε, 
1]]α γετο αππαπωπα {ααπη Ίουεπι, ποῦ {πε Ἱπηρίε- 

ταίθ. Όιαπι ου πο ρα(ί ροΠεπί Γεἱ, ἵπ «οσΠο- 
πηίηες πιοηίες µέγαπηφ με (Γαηδίοτπιατωπί. 

ΙΝ. 1π Πὶ πα[οµητας ]αρίάε ΡΠΙ]αδεΙρΗΙ, Ιά 
εἴῖ, {ταίγες απηαηίες, ἀῑάί, οοχαοῖπο «οἶογε, Ί- 
πιαηῖ ρεηετῖς Ιπιίζατοτες: αμἱ, Π, οσα ἀῑκ]αποῖί εε 
{εραταίί [απε, ποπιπεπέατ, ἀῑΠοίναπέατ {αριτο εί 
(εοτβπι:. µτ τεβαει ΄ΓΗγαίγ]]ως Μεμάεβι» (ετεῖο 
ας ]μαρίάίρυς: αἱ ἀρεπΏις ἵπ ον Ῥοζυπι 
ππεπιἰΏῖς, 

ΧΙ. 
ΡΑΟΑΕΙ5. 

1. Ῥαρατί Ρητγσίς Βαγίω5 εί: ρηυ. αὐ Ίος 



ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. όδς 

Ἐηραράτης Στὸ τοιάτα συγκυεήµαποο τῷ 9 }εθινὼ χοπασήµατι ἕηρὸς 
ὁρᾶτωι πολλάκις ὀκλήδη δὲ Σάγαρις ὁὶ αἰίαν ποιαὐτω. Σάγαρβλς 

Μιώδωνος καὶ ᾿Αλεξιρόης, πλᾶσα μυσήρια τὶς μητρὸς κ Θεῶν ὁξ- 

ελενίζων, τὸς ἱερῖς κοὶ Γάλλς αὐτῆς ὕθρμσν. Ἡ δὲ µισοπονήρως ὀνεγ- 

χοῦσα τὸ «ρόᾶξιυ τὰ «εδειημΆῥῳ µωίαν ὀρέσκηψεν. Ὁ δὲ Ἱ «ρ9- 

νήµων λογισμῶν ὀκεας, ἑαυτὸν ἔθαλεν εἰς ποταμὸν Ἐηρασάτίω" ὃς ἀπ᾿ 
αυ Σαάγαβις µετωνομῶη. | | 
.β. Τονᾶται ο) ὂν ὠπώ λίδις Αὐτόγλυφος χαλέμλυος «ὑρίσχεται 
3 τετπωμθῥίω ἔχων τὼ µητέεα «Ἡδ Θεών. ἜΤάτον τὸν λίδω ἐὰν 

τ εὕρη  ής, σπανίως δὐρισκόμλρο, Ἀποτεμνομδων, οὐ ξείζετα, 2 ἐμ- 
Ψύχως Φέρει ὃ αδὰ Φύσν «φράξεως τὺ ὄψω' καθὼς ἱεορᾷ ᾿ Αρετάζης 
ὂν τοῖς Φρυγιαχοῖο. | | 
υγ Παρόάκεται δὲ ὧν ὅροο Ῥαλλίωκίον χαλούμβμον, ὅπέρ ὅνιν 
μελερμίωάυόμβρω βασιλιών' τὼ «φελσηγορίαν ἔχον Ἀπὸ Βαλλίωαίϐ τὸ 
Γανυμήδως καὶ Μηδησιγίσης παιδύς. Οὗτοο }ὸ τὸν νήσωα )εασάμᾶμος 
Ἀποτηκόμμον, τοῖς ἐγχωρίοις καὶ Βαλλίωαϊον ἑορτίὼ κχφτέδειξεν µέχει 
«κ χολάμλυο, | | 
δ, Γενᾶται οἳ) ὂν ὧσπὸ λίθος κΦλούμβρος ᾿Ασήρ. Οὗτο ἕωλεν 

νυκτος βαλείας, πυρὸὺς δίκην λάμπεω, τῇ ΦΦυοπώρου τὼ Ὀρχίὼ λαμ- 

«4. ᾿Αλεξιόης αλεῖγα µυσήεια] Ίτωπιο Ἱεσοπάαπῃ, ᾽Αλεξιρύης παῖς, τὸ µυγήρια----. 
.4. ἀποτεμνομένων] ΝΤΑ Ἱερεπάππι αποτεμνόμενος, ὃς ἄμγι {ρ/; οαβγαέωγ, πουαίο Τεῖ 6η οοπΙηπουΜἰΣ, οε/. οετίε 

τα αοοϊρἹεπάνπι, ὃς, ἆμπι αὖ οα/γαπίηγ, πον]ϊαῖε τεῖ ΠΟΏ ΟΟΙΩΠΙΟΥΕΙΗΥ. 
δ. ὠποτηκόμενον] Ῥοτίε ἀποτεμνόμενον, οα//γα(ηγε. 
8. τοῖς ἐγχωρίοις] Ἐχεϊάεταπί εα αι τεοταπίαχ αἆ ἀθο]αταπάαπα οαι{ΊΠ1, 4πβτο ΠΙΟΠΘ ΠΟΙΠΕΠ Βα]]πορὶ 

βοοερετῖ!, 

οαία Χεταδαίες ἀῑδίας:; αιοά α/Ἡνο τε ρ]ωτίπχαπα 
ἵεππροτε Ίοοις {τ. µῬΡασατίπι νεο εµπα νοςανετε 
Ἠας ἆε εαιῇα. βΡαρατῖς Μγπάοπϊς εί Αεχίτ]οῦς 
Φως, {ρτεεῖς {αρίας πηαϊτῖ Ώοοταπα πιγΏετῆῖς, 
Ῥαοετάοῖες εἰ (ᾳ]ἱο εἶας Ιπ]μῖϊς αβεοῖε Όυα 
ευπι ππο]είε Ὥαο {εττεῖ, {ατογεπι Ἱπιπαί[ε 1ρή : 
ἀεπιεης αωίεπι Πίο {αέχως {ε οοπ]εείε ἵπ ΒινΊαπι 
Χεταδαίεπι, αυϊ αὖ «ο {ληάεπα ε[ὲ ἀῑξτας βᾳρατίς. 
ο Π. Ναί η Ιρίο ]αρίφ ποπαῖπε Αιιοσ]γρλις, 
ιἆ ε{ε, {ροπίε {οω]ρτας: Ιηγεηίέις επίπαι ΟΠΠ εχ- 
Ρτε[α πιαιτῖς Ώεοτυπα εβῖσίε. Όμεπι {Π ρα εΙ(ο- 
τωπῃ αηυῖς αἀπιοάμπα ἀῑβιεί]επα ἵηγεμίω τερειίαξ, 

ηΟΏΠ πονις ε[ῖ αιέ Παρεί, {εἆ Ιπίτερίάο νυ]έα σα 
αμα ριαίετ παέάταπα σετιιηέατ, οοη/ρἰείε: υξ παῖ- 
τας Ατείασες ἵπ Ἐεδις Ρηγγρίΐς, 

ΠΠ. Τακία Πες εβ πιοης Βα]]επαιις, Ίος εἴ, 
Σερ, ΡΗΙΥΡΗΠΙ Πηριια, ΠΟΠΠΕΠ Ἠαῦθεης 4 ἨΒα]]ε- 
58ο (αηγπιεάϊ οἵ Μεάε[ιρίθες Πἱιο: αι οι 
Ραίτεπι ἴωδε ρεπε «ομ{εξχαια νἱάετεί, Ιπάϊσεπί5 
{εβαπι Βαἱ]εποραπα Ἱτα Ώμο αίαιε νοσαίαπα Ιη{]- 
{α{, 

1Υ. Ναίεϊεαγ ἵη Πρίο ]αρῖς Αίει ἀῑδις, αιὶ 
ΊἹασοεΓε πιεάία ποξῖε Ἱηίζατ 1σηΐς, ἱρίο ααέαπιηί Ἱπῖ-- 
(ἴο οοπ{αενίε, Ππάϊρεπαγαπα ἀἰα]οξίο Βαΐ]οη νοςα- 



όδό ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

θάνουτος «πζοσαφορεύετωι δὲ τῇ α[αλέκτω τῶν ἐγχωρίων Βαλλίωύ ὅπε 
με)εεμἱωσυόμλωόν η, βασιλεύς καθὼς ἱδορᾶ Ἑεμησάναἕξ Κύπειος ὃν. 
ῤ Φρυγαχῶν. 

Π. 

κιωρση 

α. Σχόμανόρος ποταμός δι τῆς Γθωάδος ὀκαλξτο δὲ ών, 
Ξάνθος, μετωνομάῶη δὲ δἱ αἰταν τοιαῤτω. Σχόάμανδρος, ϱ, Κορύραντος 
καὶ Δημοδίκης παῖς, τα Ὁ Ῥέας ωυσηρίων τελεμθῥων αἰφνιδίως 3εοισο- 
μόνος, ἐμμανῆς ἐλύετο, καὶ μεθ ὁρμῆς οΏ Ἐώνδον τὸν ποτομὸν ὂν- 
εχλεὶς, ἔαωτον εἰς τοῦτον Εξαλεν Ὁς ἂἀπ' αυτ όν μμ 
ὠνομυῷη. 

ϱ. Γονᾶται οἳ ὂν ντα [βοτάνη Σίσρος «ολεμθῤν μού 
ἐςεξίνθῳ' χόχκες δὲ έχει σεωρθῥος, δω τὸ «πθοσηνορίαν ἔλαίοεν {οὐ 

τὰυ οἱ κοτέλού]ες οὔτε Φαντασίαν, ἔτε Θεὺν ὀφρεντα ιών νι 

ἱρορέῖ -Δημόφρατος ν [ὁ αδὶ Ποταμὴρ. 
Υ. Παρῥεται 4 ντα ὄρος δη, τὸ αεότερον δὲ ὀκαλᾶτο πάς 

2ο ὅπου Διὸς καὶ Μητρὸς }εῶν βωμὸὶ τυγλάνασν. Ἴδι δὲ. μετωνο: 
μαῶη δὲ αἴίαν τοιαὐτω. Αἰγέδιος ὁ λυνηλεὶς ἐν τῇ Διοσφόρε, κόρης ᾿ 

Ἴδης ἐραδβεὶς, σιωωῇλ)εν τῇ ποροεημΏῤη, καὶ ἐλύνησν οξ αὐτῖ τοὺς 
ερημλῤες Ἰδαίως Δακτόλης. Γενομλης σ αὐτῆς ἀφρονος ὂν τά τῆς 

. Σέρς] Εαάεπι Ἱεραπίατ ἵπ Αποιε]ίοο Ἠβε]]ο Ώε ΜΙταρῃ, Αιίου]ε. αρ. οἰκχὶ, αθῖ Σεῖτρος Ἱεβεπάμπι 
ποπµετυπί δίερῃ. εἴ σγ]ρυσᾳ. 

» ὃκ τοῦ Διοσφόρε] Ἐοτίε ὃκ τοῦ Διὸς κ) τῆς Θεσμοφόρ», νο] ὃν τοῦ Διὸς, κανηφόρου κόρης ἔρασ είς----. 
. ἄφρονο] Ἠϊκ ἁπδιίαπάαπα ααἶπ αἩ αιόχοτο θαοτῖί αφωῶς, ηἱ ἵπ Επι] ατφυππεηίο, Ώε (αηρε Ῥ. 1159, Β 

εασ5 οαισἆ, { ἱπεετρτείετίς, γερεπι Πσπίβσας: τείτε 
Ηειπιεβαπαέτε -- Έεταπι Ῥητγδίατμπη {6- 
εωπάο Ηστο. 

ΧΙΙ. 
ΡΟςΑΜΑΝΡΕΚ. 

1. Ῥοαπιαπάςι ῶτομαί Βανίας εἴε, απεπι ρεῖις 
Καπίμαπι ἀἰοεραπί: εί ας ἆε σαυῇα πιιτανίε 
Ροβεα ποππεη. Ῥορπιαπάετ, Οοτγῥαπεῖς εί Τ)επιο-- 
ἀῑεες Β]ίως, ἆππι Ἀμεα πηγβετία «εΙεῦίαΓεηεαΠ, 
ἀετερεηίε εοπ{ρεξεῖς, {ατετα «οερίε, εἰ ευη Ἱπιρείι 
ἵπ Βανίαπι Χαπίβυπι ἀε]ατα», {ειρίαπι {επι ἀεά[ε 
Ριαεϊρίίεπι: υπάε βορπιαπάετ εαπάεπα ἀῑέχις εἴ.. 

Π. Να[οίτας Ίπ Πρίο Ἠειρα απαπι ΘΗἔγαπα πο- 
πη]ηαηΐ, ετεδίηῖπο Ππιί]ς, αοἶπος {ε ππονεῃῖες Ίπα-- 
Ῥεης: απάς ΠΟΠΙΕΠ {οτί εβ. Ἠαπο ααἲ ροΠι- 
ἀεηῖ, πες ρλαπίαίπαϊα πες Ώεοσυπα ργα{εἠτίας τ-- 
ππεηῖ: υῖ ἆοοει Ώεπιοβταϊας {εοαπάο ἆε Εἰωπιῖ- 
πίρις, 

Η1. Δάματεί 1ρᾷ πιοπ Ιάε, αἱ Ρηῖας νοςαῦᾶ- 
ἕωσ («Ἓασρατις, υδὶ ]ου]ς οἳ πιαιγῖς Ώεοσυπι αἰεατία 
οσουτταηίέ, Ίάε αιτεπα οὗ 1 ἀῑδτας εἴ- ῆ]α ΠΙΟΠ6» 
αιοά σεββίις α ΓΠἱοίριοτο έἔβπεπς οτίσίπεπι, 
1άσε ριιε]]αῖ απιοΓε ΒαΡΓΑΗΒ: οὐπ1 εα εοηρτε[ι!5. πε, 
εἰ Ιάᾳο5 4ος νοςληῖ Γαάϊγ]ος ρτοσγεατίε. Ίναπι 

΄ 



687. 

Ῥέας. ἀδύτῳ, ΑὐεῶκΦ’ ες πμίωὼ τῆς «φθθειρηµλνης, τὸ ὄρος Ιδίμ) 

µετωνόμασω.. 
ὃ. Γενάτα ο ὂν ἄνπα λίθος Κρύφιος, ὃς μόνος τοῖς µυσηρίοις ο 

ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

απιςδ 

9εῶν Φαίνεται. κάθὼς ἱεορᾷ Ἡρόίκλειπος Σωωώνιος ὃν β αθὶ Λβον. 

ΙΔ. 

ΤαναίΣ. 

α. Τάναῖς “ποταμός ὕδιν τῆς Σκυθίας ἐκαλᾶτο δὲ «εύτερον Α- 

«8 μαζόγιος, α]οὶ τὸ τὼὸς ᾿Αμαζονας λόεῶα] ὂν ἄιπῳ) μµετωνομάῶη δὲ ὃἳ 
αἴήαν τοιαὐτίω. ᾿Γαναῖς φις κοὶ Λυσίππης μιᾶς ν Αμαζόνων 

παῖς, σωφρονέσατος ὑσάρχων, τὸ δυαδιε Ἄλδος ἐμίσά, µόνον Αρη σε- 
θόμθμος. όν αιμίᾳ δὲ έχεν «ὁ τὸ γομεν. Ἡ δὲ ᾿Αϕροδίτη ὀππθυμίαν 
ὧσαὶ τῆς μητρὸς ὀέσωψν. Ὁ δὲ χατ' 2ρθ: μὴν αἀντεμώχετο τὰ 
πώ εἰ’ ιώμᾶμος δὲ ὑπὸ τῆς αναγκη τν οἴσρων, καὶ δὐσθοῆς λιμένα 

| βαλόμῆος, ἑαυτὸν ἔῤῥεψεν εἰς τὸν Αμαζώιον ποταμόν Ὁς ἀπ αυ 
Ταναῖς μµετωνομάῶη. 

κ. 4 Γενᾶται δὲ ὁν ἀυπ Φυτὸν Δλήδα, χφλούμημον πωρόμοαι δὲ 

ο μι τὸ Φύλλα Κράμβη». Τᾶτο λειοτβροιῶτες οἱ τὼ χώραν χατ- 
ὀικομῶτες, αἀλείφοῆες τῷ χύλῳ, ὶ )εεμαινόμημοι, τὸ Ψύχος ὀὐρώσως χαβ- 
τεροῦσν. Καλβα δὲ τῇ σφών Ἀ]αλέκτῳ Ῥηρωοσῦ ἔλαιον. 

Υ.. Γενᾶται οἳ ὂν ἀσπ καὶ λίδος κρυπάλλῳ «απλήσιοο, ὧν οἶν- 

0.2. ἀλείφοντες] Τοσεπάαπα αλείφονται. 

επι ἄεππεης εα [Α69α ε[ες ἵπ Ἐ εις αἁγιο, Ἔρεί- 
Οίας πιοπεί ποππεῃ Τάᾳε Ιπάῑάϊξ ἵπ εἶάς Ἡοπογεπῃ. 

ΤΙΝ. Οτείεῖε ἵπ Τρίο ]αρὶς ΟΥγρμίις, 1ά ΕΠ, ος- 
ου]έας, αἱ {οἱεί (ληίάπι αΡρατετε ἵπ Γεὂτυπι 
πιγβετῖῖ, αξ {οπίρίε Ηετας]ῖτις Ρἰογοπ]α5 {εουπάο 
4ε Τιαριάϊους., 

ΧΙΥ. 
Ἴαναις. 

1. ΤΓαπαῖς βυγίας ε[ῖ θογιλία, Απιασοπίας αηί- 
εα ἀϊδχως, αωοά ἵω Ἱρίο Ἰανατεπίατ Αππαζοπες: 
πημίανΊε αιζεπι Ποππεη οὗ Ἠαπο ολυ/απι, ΄Γαπαϊς 
Βετοίῇ ει Τ,γΠρρες Αππασοπιπι υπίῖας Β]ΐας, πι - 
Πεῦτε επι, ουπι εΠεί εοπεϊπεππππας, οάεγαε, 

ιο 

εέ {οἶωπι Ματίεπι, {ρτειῖς εοπεπιρεῖίαιε παρεῖῖς, 
ἵῃ Ῥοποτε Ἠαθευατ. Ύεπας γετο ρτορτία πηαϊτίς 
εἰ ἀε[άετίαπι Ἱπππιίβε: ου]ας αἳ ΙΠΙο ΑΠΠΟΓΕΠΙ 
ἵ]ε νΙτηεετ τείρωῖε, [εὰ αὖ αεἴτοτιπα πεοεβιταῖε 
[πρετατις, οἳ γο]εῃς ἵπ ελάεπι ρἰεταῖς εί οοπΕίΠεῃ- 
εἶα Ρείπιαπετε, {εἰρίαπῃ εοπ]εεῖς Ιπ ΠαγΊαπι Απιβ- 
Ζοπίαπι: ααῖ αὖ εο Ταπαῖς ἀεποπιίπαίας είε. 

Π. Ἰναίείεατ ἵπ Τρίο Ρἱαηία Ηα]ιπάα ἀῑξία, [ο]ῖα 
Οπαπιῦα Ππι]ῆπια ρε[απ», αμα Π]ίης τερίοηίς 
ἵποο]α ροίίᾳπαπι εοπίτίγεταπέ, ε]αίαιε {ποσο {6 
πηχετυπί, ολ]είααί ΕΠῆρις οοπ{ζαητες Ρετ[εταπέ. 
γοσαέατ αὺ. Ἡφ Ρτορτία ἀα]εξῖο, Βετοίί οἰειίπι. 

11. Οτείεῖτ εἰ ἵπ Τρίο ]αρῖς Οτγ(α]]ο ρτοχί- 
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Θρωπόμιμος, ἐεμμλος. Ὅπιν δὲ Ἀποδοίνη βασιλοὺς, Ἀρηαιρεσίας «οδὸ 
λ Δ ο οἱ αν πα Ἀ « ο λ / ο 2/ 

τον ποταµκον τελΏσιν καὶ ὃς ἂν εὗεεδῃ τὸν λίθον ὀκέῖνον εχων, σδα- 

χβῆμα βασλῶς γύετω, κοὶ τὰ σπήραι «Ὁραλαμεάνε τῇ τελώτή- 

σοντος χοως ἱεορῖ Κτησιφών ὂν Υ «θὶ Φυῦ. Μέμνιται δὲ πούτων 
καὶ ᾿Αριεύοβλος ὂν α «δι Λίων. 

ὃ. Παρώκεται δὲ ὠσπό ὀρος, τῇ Ἀ]Φλέκτω τἶ ὀνοιχομύτων «ωθοσ- 
αηορόυόμλρον Βριξάρα" ὅτε μελεεμίωόυόμλμον Κειοῦ μέτωπο ώνο- 

μάφη δὲ α{9ὶ τοιαύτίω αἰτίαν. Φεύξου Ἀποραλὼν «δὸ τὸν Εξονον 
ϱ 

πόντον Ἑλλίω τὶὼ ἀδελφλὼ, κο) αἱὁ τὸ ὀίχαια τῆς Φύσεως συγκεχω- | 
μΆρος, ὁν ποῖς ἀκρωρείαις λόφε πιηὸς χατέλυσεν. Βαρέάρων δὲ ππνων 

εασομηῥων. αὐτὸν, οἱ μεθ ὅπλων οναζοαυόντων, ὁ χρυσόμολλος χρὶὸς 

αεοχύψας, καὶ ἰδὼν τὸ πλῆθος τἶο ἐπεχομλψων, νρωπύη Φωνῇ χρησα- 
μόνος, διεγείρει τὸν Φρύξον ἀναπαυόμλβον, ᾳ ἀναλαξὼν τὸν «φεθερημλ]ῥο, 

| μέχρι Κόλχων εἰσίιώεγκε. Ὁ δὲ λόφος Ὑπὸ τῷ τογκοβ ματι Κῦ 
μέτωπω ας2ηγοΡΕΡΗ. 

ε. Γευνᾶται ο ὃν αυτα (βοτάνη τῇ 2]σλέκτῳ τἵό βωβεαρων ἀρίέα 
χσλαμόῥη, ὅπε μθημίωαάμθμόν ὔου, μισοπόγηρος: «ηγόνῳ δὲ μη 
παρόμοιος. ζὼ οἱ «φθόγονοι κροτομὺτες, 6ὔδὲν σὺ μητευιῶν οἰδικοιῦτα 

µάλιρα, δὲ Φύεται αοὰ Βορέο ςλσαγορουόμᾶρο ὤντεον. ο. 
δὲ ὕοιν Ψυχροτέρα λάόνος" ὅτων δὲ πνι ἐκ μητουιῶς οομλὴ ήτα, 
Φλόγας ἀναδίδωσιν' καὶ τοῦτο σύοσημον ἔχοντευ οἱ «φοδμᾶμοι τὰς οἵίι- 

πι, Ἠάπιαῃαπα Πρυγαπι ΓείεΓεῃς, εί οοτοΠπαξις : 
Ῥωης αμϊ Ἰηγεπεσίέ, ἀμπῃ ετεαπἀο τοσὶ Ἠαθεηί ϱο- 
πηἰία Ἰαχία Βυνίυπι, Ρο τεσῖ5 πποζίεπι, [αεί 
γε «ΓεβζυΣ, [οερίταφιε ἀε[ίαμόῖί {α{αἱρίε: ας παΓ- 
τας «(εβρµοη τετείο ἆε Ελαηεϊς: πιεπιϊηίε εέ Πο- 
ταπ οπιπίαπι Αγηζοζιμις Ρτίπο ἆε Τ,αρίάιους. 
1. Αάματει εἰάεπι Βανῖο πποης ΙπάϊσεπαΓΙΠΙ 

νεγηαευ]α Ἱπσιαρ Βτίκαρα νοςαίη5, αμ νοχ Πρηῖ- 
Ώσαι Αγιεεῖς {τοηίεπι. Πέτας 2αίεπι 15 ε[ Πας 
ἆε ολωῇα. Ῥήμγγχις, απ] α ἵη Ῥοηίο Ειχκίπο 
Ηε]]ε {οτοτε, εί αί παίμας Ίμ9 ροβμ]αῦαί οοπέι:- 
Ῥαΐμ5, ἵπ «αςπἹεΏ πιοητῖς ομ]ι/άαπα {οἱας ἀῑνετας. 
Όμεπι επι Ῥατδατί αιήάαπι γ]άΠεῃε, εί οΠῃ αἴ- 
πιῖς ἵ]]μς αίοεπάϊΠεηε, αγίες αιΓεί νε]]οτῖς οτωπι- 

Ρεης εί {ογα5 Ρτοίρεξίαηδ, αἀνεπιεπεῖαπα πεα]εἴει- 
ἀἴπεπι οοπ/{ρεχίε, εχρεϊπιεη{αιε γοοεπι Ἠαπ]αῃαπας 
Ῥπιγκαπα τεφιἰε[οεηίεπα εχοϊτανΙε, εἰ εχεἰίαζαπι 
Οοἶσπος υίααε ἀείι]ῖε; υπάε «οἰ]ῖς α εαία πσοης 
Αγιος ἀῑέιις Εαῖς, 

Υ. Ῥτογεπίε η εο ειδα αι: α Ῥατοαγί5 Ῥήγκε 
γοσατασ, τὰ εἴἒ, Π νοςαρα]απι ]]μά νε]ί5 Ιπέετρτε- 
ταγῖ, πια]οβ οὐῖο Ρτοίεαµεῃς. Ἐαίας Ππρίᾖ]ς ει, 
εί { α ρτὶν]ρπῖς Ροβιάςλίας, πεφιαααπά 19 πο- 
γετσα οΏπσετε ρο[ωπί. ἸΜαχίπιο γετο ρτογεπίε 
ἵη αΠηίτο αμοά γοσαηί Ῥογεα, «ο]]εξίαφιε πίνε 
{Πἰσίάϊιος ε[ε: αἲ οµπι ομἱἆαπα ραγαητας ΠπβάΙε α 
Ώηονετςα, βαπητηα9 εὐῑξ; αιοά Ἱπάοίαπα αμῖ {αργα 
ἀμόϊνας µχοτες εἰππεπε, Ἠαδεπίέςς, ἱππππίπεηείς Εἴππο- 

ν 

ἥ 

ἵ 
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ναμημὴῥα», ὀπκλίνάσω αν ὠππκερθῥων Φόδων τὸς ο αώώ χαθὼς 

μὴ --- ὁ Σάμιος ὃν β Σχωθικῶν.. 

»ὶ πα. 

| ΘΕΡΜΩΔΩΝ. 

ν Θεμωδὼν ποταμός ὅοι Σκυθίας, τὼ σζβσηθορίαν εληφὼς σὸ τὸ 
αισο συγκυρήµατος" ὀκαλξτο δὲ «ωότερον, Κρύσιλλος ὀκέϊνος 9 κο]  ερει 

πὔρσεταρ τῆς τοπο)εσίας τὼ ιδίαν διεζαγούσης μµετωνομάῶη δὲ ο 

αἴήαν τοιαὐτίυ. | 
Λείπει τὸ ἑξῆς. 

Ίς. 

ΝΕΙΛΟΣ. 

8 α. άλας ποταμός ὕοι ὁ Αἰγόη, κ) πόλιν Αλεξώόμαιαν' οκα- 
λέϊτο δὲ τὸ φεότερον Μέλα», Ἀπὸ Μέλανος τὸ Τοσέδώνος' ὕθερον δὲ 
Αθ ἐπεκλήφη, δὲ αἰπαν τοιαύτω. Αἴγωβος Ἡφαίσω καὶ Λώ- 
χίππης παῖς βασιλεὺς ἐπσῆρχεν Ἱ. τόπων. Δι ἐμφόλιο δὲ πόλεμον μὴ 
ἀναξανοντος τᾶ Μείλε, κο λιμὼ σιυεχομλνων τν ἐγχωρίων, ἔχεισεν ὁ 
ΤΙύδιος τὼ εὐφορίαν, ἐὰν ὁ βασιλόὺς Ἀποτρόπαιον εοῖς τὶὼὺ θυγατέρα. 

Φύση. Θλιόμῆμος δὲ ὑπὸ ἡν χοαχῶν ὁ τύραννο, τοῖς ββωμοῖς Αγα- 
νππίω «εοσήγαγυ. Της δὲ αἱασπιῶείσης, ὁ Αἴγοπίος δὶ «ὐωροολίὼ 

Λα, τὺν ἰδίαν διεξαγούσης] Φὶο Μαιβασιβ τεροίαΙί εκ Ἐπβαίϊμίο αἆ ϊοηγ{. Ῥετίερ. 78ο. αϊ Ὥωπο ]οσῦΠῃ τε- 
{οτι, Βα{, τὴν ἰδίαν διαγούσης. 

τί πεςεβΠ(λίεπι εγίίαπί; υέ (ε[αεις Ασαίμοη ῥα- 
πηῖμς {εευπάο Ἐετωπι ογ(μίςαγωπη. 

ΧΥ. 
ΤΗΕΕΜΟΡΟΝ. 

ΤΠεγπιοάοπ Βογίμί Βινίως ε{ε, ἀεποπι]ηαξίο- 
ηεπι α αίι παξχµ5. Ἠπης ρεῖας Ογβα μη ᾱἷ- 
εεαπᾶ, αμοά 1ρία α[ε οοησεἰεειτ, ]οοί Πτα ἵη 
Ἴος Παδίξα εἰ ἔοτπια ρεγπιαπεηίο, 1άεο αιίεπι 
αηυϊανΊξ ΠΟΠΙΕΩ. 

(πίετα 4ῑε[ιη. 
. 

τοί.. Υ. 

ΧΥΙ. 
Ν]τυ». 

1. Νῆας σγριί Βανία εἴ Ἰαχία ΑΙεχαῃ- 
ἀτίαπι εἰγῃραίεπι» αιῖ ἀῑοεῦαίας αηίεα Με]ας α 
Με]απε Νερτωπῖ Π]Ιο: (απάεπι νεο νοςαίέις Εῖ: 
Ἔργριυς οὗ Ίναης ολῇαπι. «Ἔργριις Ψἱσαηί εἲ 
1, ειεῖρρες Β]ῖα5, ᾖβσγριῖ ἱπιρεγίμπα τεηυῖε. Όιπι 

.. αμΐεπι οὗ οἰνί]ε Ῥε]]απι ποπ τείτοςεάετεῖ Ἀ]ις, 
εί {απιε Ρτεππετεπίέι Ιπάίρεηαε, γείροπάϊε Ργέπίας 
{ετε]]εαίεπι ἔμης ἀεπιαπα {αέιταπα, «ΙΓ ΓεΧ Άγεί- 
τυηςαίτῖςεπι ΤΡ) εἶς Πηαίατα (αοτ]βεαΠεῖ,. ΑΡαπίρρεπι 

.ἶσαιε Πὶς αἆ αἰιατία ἁμχίε πα{εΓῖῖ εί ολ]απηϊζαίί- 
δις ορρτο[υ». φεά «ὰ ἱπππιο]αία {αηίαπα 8ΠΙΠΙΟ 

4 τ 
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τῆς λύπης, ἑαυτὸν ἔῤῥψεν εἰς ποταμὸν Μέλανα" ὃς ἀπ' ἀπ Αἴ 
µεπωνοµάῶη. Προσηγορόύθη δὲ Νέλος, δὶ αἰίαν ποιωὐτω. Ταρμα- ο 
ώνη τῶν κατ Αἴγυπον βαόίλιοσα τόπων, Ἀποοαίλλησα τὸν υἱὸν αὐτῆς 
Χευσοχόαν ἀκμῆῇ ἔφηθον, μὲ τῶν οἰκεῦά ἐθρίώει συμπαθῶς τὸν «σθὸ- 
εημηῤω. Ἴσδος δὲ αἰφνιδίως οὐλιφανέσης, τὶὼ λύπίω «αεὺς κοιρὸν 
ῴαρέλετο, καὶ «φοθσποηπὼ γάρ σκεψαμΆρη, τὸ Θεὺν «πεδέξατο 
Φιλανθρώπω.. Ἡ δὲ τλὺ λ[4)εασν πότων αμείψαῶαι βελομΆνη τῆς 
εὐσερείας, Όσειν παρεχέλό»σεν, ὅπως ἄ)ογη τὸν ἵὸν αὐτῆς ἐκ. τῶν καῖα- 
χΦονίων τόπων. Τότε δὲ παῖς δεήσεσω τῖ γυαμὸς συμπερκενεχδέντος, 
Κέροερος ὃν ένιοι χαλᾶσν Φοθερὸν, ὑλάκτησν' ἸΝᾶλος δὲ ὁ Γαρμαθώνης 

ἀνὴς, αἰφνιδίως ἔν}εος γμόμβμος, ἑαωτὸν ἔβῥιψεν εἰ ποταμὀν χφλούμΆμον 
Αἴγοήον ὃς ἀπ από ἸΝᾶλος µετωνομάῷη. | 

β. Γενᾶται ο ὂν ὧσπὶ λίθοο κυάµω παρόμοιος, ὃν ἂν χιωύες 
ἴδωσν, ἐχ. ὑλακτῶσιν ποιὲ ὃ «οξὺς τὰς δοιμονιζομήῤες ἅμα 9 «θσ- 
τεθίιδαι πεῖς ῥιῶν, απέρχεται τὸ δαιµόνιω. Γενῶνται δὲ κὀὶ ἄλλοι 
λίφυι Κόλλωτες χαλούμλμο! τάτες κὉ πὼ ἀσέοιαν τῷ Νείλε, συλ- 
λέγεσαι χελιδόνες, χφτασκόυάζμσιν τὸ «φοθσωγορόυόμημον Χελιδόνιον τὲῖ- 
χος ὅπο ἐπέχει τὸ ὕδωτος τον ῥοΐζον, κ) 6όκ ἐᾷ χατακλυσµὰ Φφ)είρεῶς 
7 χώρον χαθὼς ἱσορὲ Θράσυλλος ὂψ τοῖς Αἰγυπιακοῖς. 

ο 3. ὤχμχ] 1 εσεπάαπι ν]άείατ νε] ἔν ἀκμη, νε] ακμήν. 

Ὦ. 6. ὠσέδειαν]) Όααπι ΝΙ Ἱπιρίείαίεπι ὃ Ίμορε, ὤνάρασω, ἸΒΜαιβαοις, πιταρι]αε ἀῑέτα, να]σαίαπι ἐπείας, 
(6αυ]ππῖπο πηε]ῖας {αἱέετη οφένειαν οοττῖφεπίς. 

Έργρτας ἀο]ογεπι «οποερίε, αί {εἰρίαπα ἵ Βανίαπι 
Μεϊαπεπα ργαεϊρίίεπι ἀεάετίς: α αἱ αὉ εο γοςαίι 
εβ Έργριις. ΡιπιΠε γετο ροΏεα ποππεῦ ΝΙ]Ι 
εα ἄε «λµ{α, (αλιπιαίποπε /Ἐσγρίί τεσίπα, απηἰΠο 
Οπγγίοεμοα Πο ποπάαπι ρυδετίαεῖ 4ΠΠΟΦ ἵῃ- 
τεῄο, εαπι οἶπι ἀοπιείείς πατε Ἰωσεραί. Αί 
Πάε εἴ Πιδίτο αρρατεηίε, ΠΠοΟΕΓΟΙΕΠΙ 24 (επιρις 

τεπηϊζίεης, Έεαπι Ἠωπιαπιβπιο εκερρῖί, Πῃσεῃ 
Ρτα/εηζῖαπα 1]]απι αὈί στα {βππαπα εΠε, Ό μας ουπι 
ἀεδί(ς εἶας ρἱείαεῖ οτατῖα τεάάετε γε]]ει, ΟΗτΙάϊ 
ΡΓαεεερίε, πὲ β]ωπι εχ Ιπ{ετπα σας Ἰουίδ τεάι- 
οετει. Έο αυίεπι αἆ πια]]ετῖς Ρτεςες {ε «ΟΠ{ΟΙ- 
πιαηίε, (Φετδεγι5, ααεπι α]ααϊ Ῥπούετυπι, ἰ4 εί, 

εγεπιεπάωπι, αρρε]]αηέ, αἰ]αίτανῖς: μπἆἀε ας τε- 
Ρεη{ίπο Ρρετεῖεας {ατοτε ἵπ Βανίαπι ϕπσγρίαπῃ ἆε- 
οἰάϊε, αἱ 2ὓ εο ας ε{ε ἀεποπιίπαίμς. 

Π. Ρτοάμεῖέεατ ἵΠ ἱρίο ]αρίς {αῦα {ρεείεπα {ε- 
{ετεη5, αμεπι {αίΐπι αἴαιε «αηες νιάετίηίς ποπ 
αἱ]αιταης, Ἰαναι α ἆππιοπε ροῄεῇος: αδὈὶ επίπι 
αἀπιοξις ε[ε πατῖδις, εχρε]Πξιτ Παδίζο ἁφπιοπίαπα. 
Ἐερετίαπέας εἰ Π]ίο αἲϊ Ιαρίάες Οοἶ]οίες ἀῑδ, 
ᾳµος Ἠἱγωπάίπες αἀνετίας. ΝΗΙ αἰ]ανίοπεπι οοἩ]ί-- 
ρυπί, ας εκ 6 πιΙταπῃ 4πεπι ΟΠεΙάοπίαπι νο- 
σαηΐ, αάϊποεπε, αἆ «οπίθεπάος ααµαταπα Ἱπιρείμδ, 
εί υτ τεσίο ρετρείιο ἁ[]ανίο ποπ οογαπαραίαΓ ας 
ἀνα[είωτ: αξ ἀοοος ΤΗτα(γ]]νς ἵπ ργραεῖς. 
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ο γι Παράκεται δὲ ἀπ) ὄρος Αργλλον χφλούμῆμο ἀπ αἰίας 
τοιαύτη. 3Ζοὺς δὶ ἐρωπκίὼ οιθυµίαν, ὂκ Λύκτου πόλεως Κρηηκῆς 
ἸΑργίω νμφίω αἁρπάσας, ἀπίιώεγκεν εἰς ὅρ9ς τῆς Αἰγύῆς ᾿Αργιλλον 
κολέμΏνον κὁὶ ἐλύνησεν οξ αὐτῆς ὑὸν κολόμΏρο Διόνυσου ὃς ἀκμάσας, 

ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 

ο εἰ πιμἰὼ τῆς μητρὸς τὸν λόφον ᾿.ΑΡγελλον µετωνόμασεν φρατολογήσας 

Ὦ Πάνας καὶ Σατύρους, ἰδίοις σκήῆροις ᾿Ἰνδοὺς ἁπέτιζεν υνικήσας δὲ καὶ 
Ἰδηρίαν, Πᾶνα χοτέλιπεν οπιμελήτίω ' τόπων ὃς Ἱ χώρου απ᾿ από 

Πανίαν µετωνόµασεν {ὠ οἱ μετα λυέφεροι «δαφώγως Σπανίαν «φθθηγό- 
ῥόυσω’ χοδὼς ἱπορᾷ Σωάένης ὂν ιΥ Ἰθηθικῶν. 

ς 17. 

ΕΡΩΤΑΣ. 

α’. Ἐὐεώα. Ἴμερος Ταῦγέτης νόµφης κοὶ Λακεδαίμονθ” σας, 

 αἰὸ μἷώιν ᾿ΑΦροδίτης κατ ὤγνοιαν ὂν παννυχίδι τιὼ ἀδελφίὼὺ Κλεο- 

δίκίω βιασάμΆμος ἐφλερεν τῇ δὲ ὀπιέση αἩώ ἡμερῶν χοτηχηλεὶς «δὶ 
ἶδ συμεθηκότων κο αθυμήσας, 9 λύπής «ροολλὼ, ἔῤῥηγεν ἑαυτὸν 

εἰς ποταμὸν Μαραφὤνα" ὃς ἀπ᾿ υπ Ἴμερος µετωνομάῶη. Ὕπερον 
δὲ Εὐρώᾶ: ἐκλήθη δ αἴήαν τοιαύτω. Λακεδαιμονίων «εὺς ᾿ΑΦηναίης 
πόλεμου ἐλόντων, καὶ τιὺ πανσέλίωον «ειμβμόντων, Ἑὐρώα, ὁ τἴό «αεο- 
ειρημλῥων φροτηγὺς χαταφρονήσας πάσης δεισιδοµµονίας, σιωέοαλε τὼ 
«πάταξη, κοίπξ ὑπὸ ἀςροιπῶν τε κοὶ κερφυνῶν κωλυόμημος ὙἈποραλὼν 

ΠΙ. Αάνατοί ἴρῇ πιοπς Ατρίϊ]ις οὗ Ίαης «αι[. 
«πι γοσαίως. Ταρίεεγ απιοτῖς ἀε[άετίο ρετου]{α», 
εκ ΤΥᾶο Οτεία οἰγ]ίβίε Αιρεπι Ἀγπιρηαπι τᾶ- 

ΧΝΥΊ. 
ἘύκοτΑς. 

1. Ἑωτοίς. Ἠίπιεγας Γαγσρείς πΥγπιρ]α εί 
φαῖς, εαππαυε ἵπ πιοπῖεπι {Εσγριί Αισιαπι ἀάχῖς, 
ααδὶ Μάιν θαθιήῖς, απετη να. ο νδαοὶ γετ- 
πίσεπι ἴ]]ε μπι αἆ ατα Άοτεπι ρετνεπίΠει, ἵπ 
Ἠοποτεπῃ ππαϊτὶς Ατοζισι γοςσαν!ς, εραέϊοαφυε Ῥα- 
πωτα εἴ Βατγτοταπι εχετεῖτα, {οερίτο {πο Ἱπάος 
Φαδ]εεῖς, ἀενιέίαααε Τρετῖα Ῥαπεπα Ἱ]]ογαπα Ίοσο- 
ταπι ρταΠάεπι τε]ααῖε: ααἱ τερίοπεπι α {εῖρίο 
Ῥαπίαπι ποπαϊπανῖε: υπἀε ροβετῖ {αππία ἀετῖναίίο- 
πε Αραπίαπι επι (ληάεπι αρρε]ίαγαπε, υ τείεττ 
Ῥοήμεπες ΧΙ, Ἐετυπι [οεγίςαεωπη. 

1 αποεάφπιοπίς Πας, οὃ Ππίεηίαπι ΠΌί Ὑεπεγεπι, 
ἁπίεῖας {π ρετνἰρ]]ῖο {οτοτεπι Ο]εοάίσοεπι γἱείανίτ: 
{εααεπίί αιίεπι- ἀῑε οοππρεΓία τεῖ γετίίαίε, ἵη εκ- 

«Ίτεπιαπι (γηείαπα τεάαέχας, Ῥτα Ππατοτί5 γ!ο]ει- 
Πα ργασερς ἀείατας ε[ε ἵπ Βανίαπα Ματαίβοπεπα; 
οιί αὖ «ο ἀῑδας εί Ἠίπιετας: Ρροίτεα νετο Ει- 
τοῖς Ιάεο νοσαίας εΠ. Όαπι Π,αοεάαρπιοπῖϊ «οἱ- 
ίτα Αιπεπίεῃίες Ρεί]απι φετετεπῖ, εἰ ρ]επ]υπίαπα 
εχίρεξιατεπι, Ἐωτοίας Π]ογαπι Ἱπιρεταίοτ, {ρτεία 
οπιπὶ Παρεγβήίοπε, Ἱπβταέχαπι εκεγοίζαπι οοπηπη]- 
πε ἵπ ραρπαπι, Ιϊοεί ου βατεηί Εα]παῖπα εί ϱμ]ρυτα. 
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δὲ τὸ τεάτώυµα, κοὶ λύπη αελεὶς, ἑαυτὸν ἔβῥιψεν εἰς τὸν ποτα μὸν τὸν 
Ἴμερον ὃς ἀπ᾿ αυ Εδρώα, μετωνομάῶ η. 

β. Τενᾶται οἳ ὂν αὐτῷ λίθος «φεικεφαλαίῳ παρόμοιος, Θροισύ- 
δειλος «φςβσαορόυόμημος ἅμα ολ) σάλπεγίος. οἰκούει ὤχι τὼ ὄχθαν 
«πεοχωρὲ οἳ ̓Αθίωαίων ὀνομαιῶ-έντων, καὶ εἰς τὸν βυθὺν ἄλλετω. ο 
Κάνται δὲ «πολλοὶ χολερώλέντεν ἐ ὃν τὰ ναὰ τῆς Χαλκιοίκ8 νά 
χο-ὼς ἱπορέι κόνω ὁ Σάμιος ὂ β αὶ Ποπιμ. η) 

γ. Παράκειται δὲ αὐτῷ ὄρος, Γαὔγετον αολσοιμαζόμβμον, ἰὶ ἡ 
σοροσηφορίαν Εἰληθὸς λπὸ Ταὔγέτης νύμφη, ὼ ὁ Ζ6)ς βιασὰμἡμθ” 

ἐφλειρο᾿ τῇ δὲ λύπη συαελεῖσα, [ θόχῳ τον (Αίον πιρέγρα ψεν ὂν ἀκρω- 

ῥείωις ὄρις ̓ Αμυχλέα' ὅπε ἀπ' αὐτῆς Ταῦγετον πεοσωνομάῶη. 

ὃ. Γενάται οἳ ὂν αὐτῷ [βοτώνη χολομόμη Χαρίσον, ἱὼ φυκϊχες 

ἔαβος λεχομὴμ» τοῖς τθρχήλοις αξιά ασ, καὶ ὑσὺ τν ἀνδιῶν συµπα- Ὁ 
 εσερον αγαπῶνται κοὼς ἱοᾶᾷ Κλεάνθης ὃν α αι Ὀρ. Μέμ- 
ήτα! δὲ τήτων ἀκρμθέο «Σωῶένης ὁ Κνίδος, παρ οὗ τὼ ὑρόλεσν 
έέληφεν Ἕρμογιης. κ | τα 

ο. | 
ο 0 

Ῥ. 5. λύπη οκεδεὶς] ΒετραΠε ν]άείας αµξίος, λύπη συὀχενείς. . 
Ῥ. . οκούε] Εεβίνῖαφ εβ ᾳπαπῃ Ῥτο οοπ(αοξιάϊπο Ἠ]μ αὐέλοτίς; απὶ ππίασατη {εβίνα», λάμα ώς: ἡ 

ἃςο {οτῖας εβ. Βιπηϊ]ε αριά ποβταϊες {οτί ἄε Ἑταίπιϊ Παίαα, αὖσε Ἐοιίετοάαπαϊ βαΐ, ππαπῖους Ίργαπι 
Γοποπίς, ευπῃ αποίίεο Ἀουσε {οπυπῃ αμάἶαῖ, ἴοῖ]ος ραρίπατη γετίετε. ΑΠ ετᾳο Ες {ατἱρίοτ ἀεά!ῖ σάλπιγξ 
ακούεται, ἔιδα αμάΜωη ὃ Ῥοτίο εἴῖαπι Ἠοο Ἱρίαπι α ]οεο[ς Ποπιπίρης αγσυῖο ἀῑέταπη, γεὶ 1ρίε, γοὶ απ΄ 
έἴοτεβ 4πιοἈ {εσιία5 εβ, πῖ νγετε αο ρτορτίε ἀϊάχαπα αοοερῖξ. 

Ο.5. ἀπὸ Ταὐγέτης) Ἐενοσανί εκ Βαΐ{. Ναπι Μαιβασυς εππιη ας {εουίας .-- Παδεπί ὑπὸ Ταυγέτης. 
Ο. 6. τη δε λίπη] Περεπάππι, ἡ δὲ λύπη, Πο α]ῖς Ἰοεῖδ: γε] Ῥαξίοῖο Ρ. τ154, Ὦ 
6.6 
ς.8 

ο. Ὅ--- κ. 

«6. σαρέγραφψεν] Ιπηππο σερέγραψεν, η Παρτα ἀῑχίπιις ἵπ Μααπάτο Ρ. 1155, Β. 
:. Χαείσιου----ἴαρος ] αηοήμι ίρρν, ε ἵπ Ι]]ο αρρεμάῖος Απιβοϊε]ῖοϊ ΙΗὈε]ΗΠ Ώε Μίταυ. Απίου, (αρ. 

οἰκχίν. 
' 

δεά απα]Πο εχεγεί(ι, εί νεπεπιεητϊ ογιοϊαξα5 πποξ- 
τοτε, [ειρίαπι «οη]εοῖς ἵπ Βανίαπι Ηίπιεταπα, αἱ 
2ῦ «ο πιποιραίυς ε{ Ἐτοῖβς. 

Η. ἸΝαίείτατ Π]ίς ]αρίς ρα]εας Ππιϊ]ῖς ΄ΓΗταίγ- 
ἁ]ως ἀῑόχις, αιαί αμάαα πα εἰ επίάμε: παπι {α- 
πα αίφιε (ωδαπη αμάΐς, ρτοβ]τ αἆ τίραπα» αἲ Α- 
ἐπεπιεηβωπα Ρτοπιπείαᾳῖο νοςλδυ]ο, ππεγρίέατ 1Π 
Ρτοβιπάωπι. Ἐχῆαπί πο Ραιοί εΧ 1119 Ιαρίάϊους 
εοπ/{εογαξί 1Π {επιρ]ο Ραἰ]αάϊφ Ομα]είοεεας ια {εί- 
ταέατ ἸΝίςαποί βαπαῖας {εουπάο ἂε Εἰωπαϊηίρις. 

ΗΠΙ. Ίου Ίοηρε ἁίαί αὖ εο πποης Ταγρείυ», 

{Πο ἀῑέτας α ΄Γαγσείε πγπιρµα, αὐςξ 4 Ίονε νιείαια 
εἰ νἱ ἀο]οτῖς {αρεγαία, τε ΒηϊνΙε γῖταπι ἵπ «αςι-- 
πηπίδας πποπεῖς Απιγε]εῖ, αιἱ αὖ έα ονσέε--- 
{αῖε ἀεποπιίπαίυς. 

Ι1Υ. Ναίοΐτας ἵη Πρίο ρ]απία Οἰωάδάω ἀἶδα, 
αιοά Ιάεπι εβὲ αο πιυπίβοεηεῖα : 
Ιπευπίε Υετε οο]]ο αρρεπάμπέ, εξ γεπεπιεηείως 164 
4 γ]τὶς ΑπΙΑΠ{ΕΙΣΣ πέ αμᾶος εβ (Ο]εαπίπες ρεῖπιο 
ἀο Μοπεῖνι. Μοπιϊπίε ος Ποστ ἀἰ]σεπείας 
Ῥοβμεπες Οπίάϊµ5, α απο {απήτε ών 
Ηειπποσεῃες, 

αµαπι πιμ]]ετες 



Ε 

ΠΙ6Ι 
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ος λος 
ΙΚΑΧΟΣ. 

ας) Ἴναχο ποταμός ὅδι τῆς ᾿Αργείας χώρος ὀκαλέτο δὲ το «σξό- 
τερον Καρμνωρ. Ἁλιάχμων. δὲ τῷ δει Τρριώφιος, ὃν τά Κοκκυγίῳ 
ποιμίνων ὄφες καὶ χότ ἀγνοιαν τῇ Ῥέα συγ[νόμΆμον τὸν Δία }εασά- 

Ε μόμος, ἐμμιωὴς ἐγψετο, οἱ μεθ ὁρμῆς ὀρεχεὶς, ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς πο- 

πιμὸν Καβμάνορο" ὃς ἂπ᾿ αυτ ᾿Αλιάκμων µετωνομάῶη. Τ1ροση0ο- 
ῥόύθη δὲ Ἴναχος δ αἰήαν τοιαώτίω. Ἴναχος Ωκεωᾶ παῖς, Φφαρείσης 
ὃ θυγατρὸς αυ Ιδς «πὸ Διὸς, τὸν Θεὸν βλασφήμοις λοιδορίαις ἐπ- 

ἐπλητΊεν, χωτόπιν ἀκοληδὼν' ὁ δὲ ἀναξιοπαΦήσας, ἔπεμψεν ιά Τισ- 
Φόνίω μίαν ου ἜἘρωνόων' ἀφ Ἶς οξοιερηλατάμἡμο», ἔσαλεν ἑαυτὸν εἰς 
ποταμὸν (Αλιάκμονα ὃς ἀπ ἀπ Ίναχοο µετωνομήῶη. 
β. Γενᾶται ο ὃν αυτα) [οπίνη: Κύσρα κφλημδη, σοηγανω «θοσ- 

ο όμοιος ὑὺ αἱ γωναῖκερ,, ὅταν ἀκωδιύως ὀλτεῶσα] ελήσωση, ὂψ οὕω 

βέφεγμόµίω τοῖς ὀμφαλοῖς Φππλέαση. 
αγ. Ἑνρίσιεται ἳ ὂν αυτά καὶ λίθος Βηεύλλῳ παρόμοιος’ ὃν ἐὰν 

ψ, ε . 204/. | / / ω Δ κρθιτήσωσιω οἱ Ψόδομαρτυρᾶν. ἐλέλοτες, µέλας γνετα. Κάνται δε 
πολλοί ὂν τώ τεμόνει τῆς Προσυμναίας Μρας χαθὼς ἱορᾶ Τιμόλεος 
ἐν. τοῖς ᾿Αργολικοῖς, : Μέμνηται δὲ τούτων καὶ ᾿Αγάων ὁ Σάμιος ὂν 
ϱ «ξι Ποτιμὶμ. ᾿Αγαθοκλῆς δὲ Μιλήσος ὂν τοῖς «δι Ποτιμ 

ῶ.ο. τη Ῥέα] τῇ ρα εοτεϊσίε Το, Ἠεπιβειπαβας αἆ Τμαείαπ. Τ.]. Ρ. 259. 

ΧΥΠΠ. 
Ίκαομυς». 

1. Ἰπαςλας Ατρίνα. τερἰοπίς βινίις εβ, σις- 
ππαΠοΟτ απίσα ἀϊδις, ἀειπάε Ἡαιίασπιοη : ο ζςε 
ανν» Ηαιίασπιοπ ΄ΓΙτγη(μίμς Ρεπείε, οι ἵπ 

πιοηίε ραίςεταῖ, οί ρε ΙΠ{οἰίαπα. Ίογειη 
αι το τεπα Ἠαυεηίεπα ν]άϊΠεί, βαγιοίας ο Α 
οἳ ομπῃ Ιπιρεέα ἀε]ατις, {αἱρίασι ἵη Βαγίαπα Όλί- 
ΠΙΑΠΟΓΑ ρΓαοιρἰ(ωνίε: αιϊ ϱὓ εο Ηα]ίασπιοη γοςα- 
{μς εβ. Ιπασπις αμίεπῃ ἀῑόας εαπάεπα εβ οὗ σης 
οαωῄαπι. Ίπασλις Όοεαπί β]ίας, γἱεῖαία α Ίος 
β]ία [ας Το, Ώειπι Ιπ]ατῆῖς 6ὲ οοπειπιε]ί1 ΙΠογς- 
Ραῦαί 4 ἴερο {6αµςῃς: μπι, ΠΟΠ Ροείς ε[εί λ]ία 

ραίί Ἱαρίίετ, Τιβρποπεαι Ἑτίπηγαπα απαπι αἆ 
Ἱρίαπι πε: α ουα {Ππια]αζας {αἱρίαπα οοπ]εοῖξ Ιπ 
Βινίαπι Ηρ[ίαοπιοπα: απεπι 2ὓ «ο ροίῖεα νοσαγεγε 
1πασοβπῃ. 

1. Ναΐοίας ἵπ Πρίο Πετυα Όγατο ἀῑέτα, τα» 
Ππιι]ϊς; αμαπι πιυ]ίοτες, ουπι Ππε Ρρετίοι]ο γο]αηῖ 
Αὐοτίατε, νπο Ιτίσμαπη απιρἡίοο Ιπιροπιπέ, 

11. Πηγεπίέατ εξ ἵη Τρίο ]αρί Βειγ]]ο α.φιδ- 
Ἡ5δ: α αἱ ηίρετ εβῖοἴεις, {, αιἱ {αἱίο εεβατί νο]αηε, 
επι (επιεγίπί, ἩΠοταπῃ Ιαρίάαπι πια]έος εχ/ίατα 
ἵπ τεπιρ]ο ]αποπί5 Ῥτο[γπιπαας τε[ετὲ ΄ΤΙαιοίλεις 
ἵ Ατροὶϊοίς, εἰ Αραίμοῦ βαπηΐις, απ ἆθ Πῖς ππει- 
Εἴοπεπη Γεοῖέ ἰπ {εομπάο ἆε ]ωπαίηίρης, Αραϊμο- 
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Φιᾶ, τὸν Ἴναχον αἱ πανουργίαν Ὁππὸ τᾷ Διὸς κεραυνωδέντα, . ξηρὸν 

λνέδαι. 
ὃ. Παράκευται οἳ σα ὄρη, Μυκίῴαί τε, καὶ ᾽Απαίσάντος, καὶ 

Κοχκώγιο, κ ̓ Αφίωκΐϊον, τὼς «φδσηγοβίας εἰληφότα αἱ τοιωύτίω οἷ- 

παν. Τὸ μῥ ᾿Απαίσαντον ὀκαλέτο «πότερον Σελίωκζον. Ἡροι ολὸ 
Ἡρακλέης δίχας βελομλύη λαθέῳ, σευεργὸν παβέλαδεν τλὸ Σε- Ἡ 

λὐμζω. Ἡ δὲ ἐπῳδαῖς χθησαμδῥη, μάφοις, ἀφροῦ κίσην ἐπλήρώσεν,. οξ 
ἧς Ῥοηήλντα, λέοντα µέγισυν Ίρις ταῖς ἰδίαις. ζώνωις ὀλισφγξασα, χατ- 
ἱώεγκεν εἰς ὄρος ή ὁ δὲ ποιρῥῥα, πνὰ Ἱ' ἐγχωρίων ᾿Απαΐσωντον 
απεράξας αἀνξλεν κν 3 Θεῶν «φεόνοιαν ὁ τόπος ̓ Αποήσαντος οἶπ' ωοαι 

μετωνομαίδθη' χολλὼς. ἱφορεί Δημόδυκος ὁνα Ἡραχκλέα, ο ἳ 

έ. Γενᾶται ο ὂν αὐτὰ [βοτάνη. Σελίώη χφλομόμη τὸν ὃ αφτι- 
ΦερόμΆμον ἀπ᾿ ἀήρ: ἀφρον, “ει τω Ἀεχὶὼ τᾷ έρους οἱ ποίρ 5 αἴ- . 

θδντες, αλείφησι τὴς πόδας, ὢ Θὐδὲν ὑπὺ ἑπεήν α ἀδοται. λὸ ο 
σ’. Μυκίώαι δὲ ἐκαλοιῦτο τὸ αεότερον "Αργιον. Ἀπὸ Ἄρω -ἲ 

πονόπη μετωνομίῶη δὲ Μυκδδαι δὶ αἰπίαν ποιωύτω.. Πεβσέως Μέ- 
δουσον δυτοκτείναντος, Σλνω κο Εὐρυάλη, ὡς τῆς. «σθθει ρημόῥης ἀδελφαι τε] 

τῆς πεφοόυμόρης, πὸν οήήρελον. ἐπεδίωκον' «Ῥρόμθμαι ὃ ὃ  πῶτον τὸν 
λόφον, χο ἀπελπίσασαι τῆς συλλήψεως, αἱθ,  συμπάλειαν. να 

Ῥ.2. µάγοις] Ὀϊταπι μαγικαῖς νε] καὶ µαγείαις Ἱερειιάυτη; απ ἀε]επάωπι αὲ απποϊαϊοτῖθ Ἰπέοηρτείααικσέια γοοῖ 
ἐπωδαῖς αἁἁτίαπι ὃ 

0.2. ἀπὸ "Αεγε] Ῥενοεανί εχ Βαΐ. Ρτο ὑπὸ "Αργε, αποᾶ Ιπάε α ἨΜπαυβασο εἀϊία εχεπιρ]α οοσαραν!ξ, 

εἷες νετο ΜΠ]εβας ἵπ Εῖς αμα ἆε Ἐἰαπιϊπίρυς {οτῖ- 
Ρή5, πατταί, Ιπαςβυτα ο αἡάϊταίτεια α Ίονε Ρετ- 
βία {α]παίπε, Εαϊδε εχΠοσαίυτη. 
1. Δά]οεπε 1ρᾷ πιοηίες Ἰήγοεηα, Αρα{αη- 

{ω5» εε «οεεγρῖις εἰ Αίπεησαπι; αἱ ἵτα αρρε]- 
1 Ώιετε οὗ Ἀαης ορΠαπῃ. Αραώπευς Ρτῖας δε- 
Ίεπαις ἀἰοεατατ.  Ίαπο επίπι, ομπῃ αὓ Ηετου]ε 
Ραπας {απιετε νε]]ει, Έμιπαπι {π αικίΠωπι αἀνο- 
εανίε: αιαε ατίε πιαοῖσα πίςῃθ, οἶ[ίαπι {ρωπια τε- 
Ρ]ενίε, υπάε ρτοσεπίζωπα Ἱππππλπεπα Τνεοπεπῃ Ίτίς 
Ῥτορτίο εἰπσι]ο Ἱττείέαπα ἵπ πιοηίεπι ΟΡρΜεΙείαπι 
ἀεάιχίε: υδἱ λε ρα/ΐεοτεπι απεπιάαπα Ιπάίρεπαταπα, 
ποππίπε Αραίαπτωπι, ἁ]απ]ανίε: εκ α ιο, Ώ)εοταπα 
Ρτον]άεητία, Ίοεις ἀεϊπάε Αραίαπει» ἀῑένας Εαῑς; 

αέ [οτίδ]ε Ὠεπιοάοσις ἵπ ργῖπιο Ἠετει]είάος. 
ν. ἸΝαίοίατ Τη Ιρίο πετδα βε]επε, 1ά εἴ, Τι- 

ηλ. ἀῑέχα, οι]ας [ραπ] εἶτοα ααιῖς Ιπίίαπῃ «ο]- 
]εέα ραΐτογες ρεάες απρυπί, άλμα ππράο 4 
τερτι]οις Ιαάνητυτ. 

ΥΠ. Ἰάγεεπα ἀῑσευαπίως ρπίας. Ατρίωπι,, αἳ 
Άτρο οεμ]αΠΠπιο: πιμίαγαης απζθπα: ΠΟπΠπεΩ οἳ 
Μγεενα: ἀῑέχα {απε οὗ Ὥαπο ολ[απα. -- Ῥετίευπ» 
Ροίξᾳιαπι Ιπιετίεοίῇει Μοάυίαπι, Βελοπο «ος Έα- 
τγα]ο εἶα {οτοτεθ λπιαιαπι Ἱπβαίαίογεπι Ἰπίεομίς 
{αης: ο αἆ Ἠαης νεγείσεσι ουπα ρεινεηΗΤεπί, πι]- 
Ίααιε «ας οὐτεπίατεί {ρες 1]ίης «αρ]επά! Ρις; πίτα 
αΠΙπιοζυπῃ οοηνεπἰεηίία, 4πα {οτοτεπι ἀίσεραπε, 
πιαρίταπα εἀἰάεταπε : μ.... νετο «Άομππεῃ ἡ]]ιά 
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ἀνέδωκθω' οἱ ο ἐγχώριοι πτὶὼ ἀκρώρειαν Ἅπο τὸ συγκυβήµατος Μυ- 
χἱιύας μετωνόμαισαν κοθὼς ἱσορ Κτησίας Ἐφέσος ὂν α΄ Τερσηΐδος. 

ἕ. Χρόσρμος δὲ ὁ Κορίνθιος ὂν α΄ ελοπονησιακῶν, ἱρυβίας µέμ- 
νητα) ποιούτης. ερσέως «Φφερομ]ῤΗ µετεώρου, καὶ κ τὸν λόφον Ὕλρο- 
μδῤε τᾶτον, ὀξέπεσεν υπο τῆς λαδῆς τᾶ ξίφβε ὁ μύχης. Τοργοφόνος δὲ 
ὁ βασιλεὺς Ἐπιδαυρίων, ὀκπεσὼν τῆς ὀρχῆς, ἔλαίδεν χρησμὸν ἐμπερι- 

ελθεν. τὰς ᾿Αργολικὸε πόλεις, κοὶ ὅπου ἐὰν εὕρῃ ἔίφες μύκητα, ὀκᾶ 
κήσαι πόλη. Γενόμηρος δὲ κὉ τὸ "Άγιον ὄρος, κο εὑρὼν Ἡ ἐλεφανήνην 
λαβίὼ, πόλιν ἔκτισεν, ἱὼ Ἀπὸ τὰ συ[κωρήµωτος «φβσηγόρόυσεν Μυκλώας. 

ήν Τενᾶται ο] ὂν ὧν λίθος Κορύθας χφλάμλμος, τῇ χρόα κά- 
βοικος ὃν ἐὼν εὕρης καὶ ἔχης ὂν τὰ σώματι «Ὀεωκείμῆμον, κατ θὐδὲν 
Φοσῇ πὸς τεροτώδεις ὄψεις. 

9. Τὸ ο] ὄρο ᾿Απαίσωτος τὰ ᾿Ακριήα. Κιωηγεὴς 9δῥ χφτ' 
ὀκέῖνον τὸν τόπον, κ) πατήσας ἑρπετὸν δηλητήβκον, ἐτελόύτησν' ὁ δὲ [βα- 
σιλόὺς τὸν υἱὸν Ὀαψας, λόφον ᾿Απαίσωντον µετωνόμασεν, χαλούμΆρον 

ο δ. κ 

Σελινοιύτιον. 
Όταν. Ὄρος δὲ Κοχκώγιον διωνομάῷη δὲ αἰίαν τοιαὐτίω. Ζ40ς Ἡρας 
τῆς αδελφῆς ἐρωδεὶς, κοὶ ΦυσωπούμΏμος τὶὼ οἰγαπωμλίω, ἐγλόνησεν «ξ 

Ὦ.. κόρακος] Βαΐ. κόραξος, Υἱ]οίε. Ὑἱὰς ποίατα αἆ ΘΙΤΥΠΙΟΠΕΠΑ Ρ. 11507, Α. 
Ε, 3. ᾽Απαίσαντος τοῦ ᾿Αχρισί] Βαρρ]επάμτη ᾽Απαίσαντος ὠνομάῶη ἀπὸ ᾽Απαισάντη τῷ ᾿Ακρισίῶ----, 
Ἐ, δ. τὴν ἀγαπωμένην----ἄῤῥενα) Άεκιβ Ἰοοῖ οβεπάϊε, εχοϊἁ]Πε αααάαπι ααϊραβ οοπϊπεραπίασ πατταίο ἆςε Ίουε 

{6 ἵπ οποι]ῖ {ρεοίεπα νετίεηίςε, {αῦ «αφπε ουπι Ταποπο οοηρτε[ο, Ίέεπα απῖ Πιετῖτ 1]]ε εκ Ώου οοπουὈίζα 
Ῥτουτεαίις ἄρῥην. Βαΐ. Παῦεί ἄῤῥω" ππᾶε Τατπερας Αρη νιάείατ οοττεχ]{ς, γετίοπθ. Λήατίζπ. 

α εαία Ἰήγοεπας αρρε]]ατιπε: πέ ἀοοεί Οέ6[ίας 
Έρπεβις Ρτίπιο Ῥετ[ε]άος. 

γΗ. Οείεταπι ΟἨτγίεγπιας Οοτ]πίβίας ριίπιο 
Ῥε]οροππε[αςοταπι Ἠ]ας ἨΗξοσῖαι ππεπαϊηῖε, Ό μπι 
Ῥετίεις ἵπ {αο]πιε {ειτείατ, εί αἆ Ἠμπς πιοηίεπι 
αρρυ]ῇΠες, ἀεοῖάιε {ἔοτίε σ]αά1ϊ απεπι {εγεραί «αρι.- 
Ίωπι:. (οἵ{βοπορµοπο απίεπι Ἐρίάαιτίοταπι τερὶ 
αῦ Ἱπιρετίο ρυ]{ο γείροπάϊέ ογασυ]απῃ, αὲ ΑΓσοιίςας 
οἰτουπαίτες οἰν]έαίες, εἲ Ιδὶ ἀεπιιπι τρεπι σοἩ- 
ἀετεί, υδί σ]αά1 εαρυ]απι οβεπάεεί, Όωπῃ ετρο 
αἆ πιοπίεπη Ατρίαπι ἀενεπίῇει, Ιδίαιε οαρι]άπι 
εὔαγπειπι τερεσ!Πεε, εἰνΙεαίοπα σοπάἰάϊς, αἶσπι αὓ 
εγεµίω Ἰήγοεπας ποππ]ηαν]ε. 

ΥΤΠ. Ῥτογεπίε ἵη «ο Ἱαρίς Ὁοιγῦας ἀῑδχας, «ο- 
ταοῖπο «οἶοτε: «επι { Ἱηνεπίαί φμῖς5, εί οοἵροτί 
ἵππεχαπι Ἠαῦεαί, Ποιτεπάας Παιάᾳμααμαπα Επιεδῖε 
ν!Ποηςς. ᾿ 

ΙΧ. ἸἩοηις αμίεπι Αραίαπέας ΑοτίΠ: ηαπι 
επι ΡἵοΡρε Ίοσυπη Ἱ]απι νεπατείως, εί γεπεπαίαπα 
Ρτοιγϊν]Πεί Ρεάϊρις {ετρεπίεπα, οοσυδιξ. Έεκ 
νετο ἐαπι]αίο Π]ο, οοἶ]επι Αρα[απίιπα εχ εο γο- 
εανῖέ, οὐπῃ ργῖας ῬεΠπιπεῖας ἀῑοεγεέιτ. 

Χ. Αε πιο Οοεογρίας οὗ Ἠαπς ολυῇαπι ἴέα 
εί αρρε]]αίας. Ἱαρίεετ ]αποηπῖς [οτοσῖς {ιβ απποτς 
εαρίς5, οὐπι απιαίαη εχοταΠεί, εκ εα Πατεπι {α{- 
(Πέ: πιοης αμίεαι Ὠϊἱσεῖας ἀῑδεας, αὉ ενεπία ἆς- 
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αὐτῆς ἀῤῥενα" τὸ Υ ον κφλήρόμον Ὁ ὁρ9ς' Δυχήίον, δσὸ τὸ συγκυρήµατος 
Κωρώγων ὠνομαῶ η κφῶς ἱορᾷ ᾿Αγα»ώνυμος ὂν Περσϊδ. 

ια. Φόεται δὲ ὂν ἀσα δένδρου Παλίναρρν καλάμλμο' ἐφ ὁ ἄν π 

χα ίση αἴ αἀλόφων ζώων, ὡς «Σο δα χατέχεταῃ, πάρεξ κόκκυγος' πότν 
9 Φείδετω/ καθὼς Κτησιφῶν ὃν α «θὶ Δένδρων. 

(ϱ. ᾿Αθίωαϊο δὲ ὄρθς ἔλαθεν τιὼ «σεοσηγορλαν Ὑπὸ Αοἰωᾶ,, 
Μετὰ ὸ τὸ τὸ Ἰλία πόρφησν, Διομήδης, εἰς Αργος ὑποσρέψας, εἰς } 
Κεραίνιον ἀνέοη λόφον, τέμᾶμον ̓ Αθίωᾶς χοπασκόωαίσα», Τὸ 
τῆς κά ̓ Αθίωαῖον µετωνόμασε. 

ἴγ. ΓεΝΑΤΗΙ ἳ ὂν τῇ Ἀκρωράᾳ. ζα πορόμθίος πρώῳ ὠὰ ἑὼν 1162. 

-6ρ0ς “0 

γωυνὴ Φάγη τς κάτ ὤγνοιαν, ἐμμανὴς γίνετω κφλάραῇ 0) να 

κος Μ.ων Πληόήμαλος ὃν β όρων. 

19. 

ΑΛΦΕΙΟΣ. 

α.. Αλφιὼς ποταμός ὅοι Ἀρθδως, κ) Πίσοιν τῆς Ὀλυμπίας 
ὀκαλάτο- δὲ τὸ «πότερον Στύμφηλος, Ὑπο Στυμφήλα τὸ Άρεως κο) 

Δορμοθοας παιδς, Οὗτος ὴδ 
/ : λ ελ ] αὅ “. . 

τὸν Φίλιππον τὸν ον ᾿Αλκμαίωνα Ἅπο- 

ἑαλὼν, καὶ ἀθυμίᾳῳ συαμθλεὶς, ἑαωτὸν ἔβῥψεν εἰς ποταμὀν Νύκτιμον ὃς 

Α. 4. μπας Ωιπαπάο Ἠῖο α΄ πεπιῖπε αἶιο, αἲ Τγαπιαεπας α οοπρ]ατίοας πηεπιοτέατ Νόσων {οπϊρίος; 
Μαυβασυς ἵῃ εαπ ρατίετη Ἰπε]ῖπαϊ αί Ώοο ποπιεῃ τεροπεπάμπη οεη{εαί: 
νυν γω ἁ- ὧν, 

νιᾶ, επι ΟαίαιῦὈ, αἆ ΑίπεΠ. 

Β. 1. τὸν Φλιππον] ΝΤΑ α]ῑιᾶ νῖάαπι Ἰα[εῖ, Ἱερατη πιπ{αίο ποπηῖπο Ρτορτίο ἵπ αἀ]οξάνιαπι, τὸν υἱὸν ᾽Αλκμαίωνα 
τὸν Φίλιππο», ἠ]ζωπε εύόΤµή απιαΠ{έ. 

ποπηϊηαίις ροίἵεα εβ (οεεγρῖας, Ἡέ πατταί Αρὰ- 
Ώιοηγπιυς η Ῥετ[άαε. 

ΧΙ. ἸΝαίεῖεατ 1η εο ατδος, ποπαῖπε Ῥοίπυτις : 
ουί { πιιζογαπα ΑπίπιαΙαπι αιοάάλη Ἱη[εδεγίς, 
απ ΙΑ 4 γπκο ἀεείπείατ, εχεερίο εωςμ]ο: αἱ 
επἶπι ρατεῖς, Ἡξ {ε[ατας ΟιεΠρμου ρτίπιο ἄε Αι- 
Ροπίομς. 
ΙΧΗΠ. Οείετάπι πιοης Αίπεπαιπι α ἸΜίπεινα 
ΏΟΙΠΕΠ αεοερῖε. Ῥοβ ΠΠ παιπαιε εχοἰάϊωπι Ὠϊο- 
πιεάες Άτρος Γεγετίας Ιπ Οεταιπίαπι οοἶ]επι αί- 
εεπάϊε, εἰ Ιδί αἀϊῃοαίο Μίπεινα: {αςτατῖο, Πποῃ- 
ἴεπι  Ώεα Λίπεηααπι ποπηϊμαγ{ξ. 

ΧΠΙ. Οτείοῖε 1η εἶως οαουπηίπε γαάϊκ ταέα ᾖ- 
πιἰ]ή5; 4αμαπΏ Π Ρος ἰρπογαηείαπη {οτί παυ]ῖε αιις- 
Ρίαπι οοπιοάσείε, εναάϊε βατίαία: ποπιεη αμίεπι 111 
ταβ]οῖ εβ Αἀταβία, µτ ἀοοεῖ Ε]εβπιαεμις ο 
ἸΝοῄβοτιπι, πγε τεάϊταμπη. ΠΒ λωάς 

ΧΙΧ. : ο] 
ΛΙΡΗΕΟΡ. οἱ δε 

1. Αἱρμεις Ατολάια Βανίιφ εβ, ]ωχία Εήαπι 
ΟἸγπιρία: αι Ῥρηας ΒιπιρΏε]ας ᾿ἀἷθις εί, 4 
Ριγπιρ]ε]ο λος οἳ Ώουπιοίησα β]ίο. Ηῖς επίπι 
αππ]Πο Α]οπιαοπε ῬΠἱ]ρρο Π]ίο, οί 2Πἶππο ορη- 
{Ππεπατις {εἰρίαπι ρτο]εείς ἵπ Βωγίωπι Νγέήπιη: 

Β 



ο ολ. κ. ᾿ . -- 

ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ. 697 

καὶ ἀπ᾿ αυτ Στύμφηλος μετωνομάῶη. Αλφειός δὲ ὀκλήθη ὃ αἰίαν 
τοιαύτίω. ᾿Αλφεὸς ἕς τά τὸ λος ἀφ Ἠλία χοταλαγόντων, ἁμιλλη- 

δεὶς Κερχόφῳ τῷ ἀδελφῳ «ἲξὶ δεετῖς, Ἡς, ἀνέῖλεν τὸν ρημόῥον, κο] ὸ 
ποιµῥων. ἐλαωνόρημος, ἔθαλεν ἑαωτὸν εἰς ποτιμὸν Νόκτιµον ὃς ὃ ἀπτ' 

ϕς ἀπ ᾽Αλϕειὸς μετωνομάῶη. 
β. Γονάται ο ἐν τῷ ποτιµά τότῳ βοπάνη Κεγχράτι «φθὂσυγο- 

ράομθῤι, μελικήεῳ παρόμοιο: ιὼ οἱ ἰατροὶ χο)έψοντες, ποιῶν ὁιδόασιν 

τοῖς. ἀπηλλοτεκωμὴῥας ἐ ἔχεα τὸς Φρένα, καὶ ἀπαλλάτ]μαν αὐτὴς τῆς 
μροία»' χοθ)ῶς ἱσορέϊ Κτησίας ὁν α΄ «δι Ποτιμύ. 

ὍὝν Παρόκεται δὲ ὁρος Κρόνου χφλόμῆμον Ἀπὸ αἰτίοις πιαύτης. 
Μετὶ τὶὼ Γῷαντοµαχίαν Κρόνος τὰς Διὸς ἀπειλὰς ὀκχλίω, εἰ ὀρ95 
παρε)µετο Κτδρον, ὃν απ᾿ ου Κρόνιον µετωνόμασν λαθων. δὲ «οεὸς 

ὀλίω καιρὸν, κο] Αρης ζλάὰ Φῇρεν εἰς Καύχφσω τῆς 

ο 
ουδία Γονται οἳ ὂν ψ ὄρα πότῳ Κώλωόρος. χφλάμΏωος λίθος Ἀπὸ 

τε συγυβήµαπος ὁσάχις  ἆ ἂν ἀε ο ψη Ζ6ὺς ἢ βροντήση, τοσωντώὰς 

ἀπὸ τῆς ἀκεωεείας 3] Φόρον κυλίετα/ χοθὼς ἱσορ Δέρχυλλος ὁν α- 
αι Λβων. 

Ῥ. 5. σερὶ ἀρετῶς] Βροοίετη υετὶ Ἠαῦεί Περο Ἰοδίο: εβ επί οοσηΊξαπῃ οεΓΙΑΠΠΕΠ σι αρετής, οὕπῃ αριὰ αἷίος, 
ἴμπι αριά Ἠππο {ορίοτειη ἴπ Αταχε, Ρ. 1165, Β. Αί Ἠος Ίοσο πια]ίτῃ «σερὲ αρχΏς, ἂὲ ἱἹπιρεγίο. Βἰπηϊ]ε 
εἰὶ αγσαπιεπίαπα 1π ΠΠπεπο Ρ. 11561, Α.. εἰ Αταχε Ρ. 1169, Β. 

Ῥ. 6. ποιμένων] Ἱιερεπάιπι Ποινων α ως: πποπιῖέ εἴίαπι Τὸ, Ηεπηβετπυβας αἆ Τπεῖαπ. Τ. 1. Ρ. 469. 

αμἱ αὖ «ο ἀῑόχις αβε δεγπηρµεῖις. Ῥοΐίεα νεο ΠΙ. Ταχ Πτις ε[ πιοῃς Οτοπίμς, Ιά είε, δα- 
Ά]ρίευ» γοςρεµ» ε{ε, οὗ Ἠαης «αι{απι,, Α]ρίσμ, Εατηίας, εα ἆς οαµ/]α ἵτα νοσαεµ5. Ρο (ἱραπίο- 

-ᾱ μμ σας χ. .- 

κ μια ο... 

πο εκ Ἠἱ5 αιῖ α ῥο]ε οτἰρίπεπι ἁπουπέ, «µπι ἆθ 
ψτέμτο ουπι («εγοβρῃο Παιτε εοπίεπἀετεῖς, μπι 
ἰπεεγίεοῖς, εἰ α ρα[οτίδυς αὐαξτις {εἴρ[απι ἵπ Πμ- 
γίασι Νγόίπιαπι οοπ]εςῖε: αμῖ 4ῦ εο Ροΐεεα ἀᾳ- 
ποπηίηαζυς «{ὲ Αἱρμεις, 
'Ἡ. Ναίεῖτας 1π Ἶος βΗγίο Πειρα Οεμεολητῖεῖς 

ἀῑδία, {αγί [ρεςῖεπι τείοτεηδ: 4µαπι ἀεοοδίαπι πις- 
ἀῑςΙ 19 αἱ αἱιεπαία [αης πιερίε, ροαπάαπι ρΓα-- 
Ῥεηε, εί αὗ ἱη/αηῖα «ος Ἰδεταπε: μέ ἆοοεί Οείίας 
Ρτίπιο ἆε Ἐἰμπιπίους, 

πιαοβίαπα Ῥβίατηις. ]ουί5 πιίπας ἀεεπαης, αἆ 
πιοπίεπι Οέμταπι ρειγεηίς, 4επι α {[ε ἀεποπηϊῃηᾶ- 
γε (τοµίαπι: ου αμἴεπι ρε α[ᾳιοά ἔεππρις 
Ιαευῇεε, ταρία οοςλ/ιοηε ἀϊνετεῖε ἵπ πιοπίεπι Οαι- 
εαρίαπι βογιηία». 

ΙΥ. ὈῬτονεηπίε ἵπ «ο πιοπίε ]αρῖς απεπ αἳ 
εγεπία ΟΥ Ηπάταπι γοςαΏε: ηλπι αποιἱε[οµππᾳµε 
{αἱσυγαί ααέ (ομα: ]ρίτες, {οξίες 4 οαομπηίηο ρΓα». 
εἴπιοτε γο]νίας: ως παντα Τ)ετογ]]μ ρτίπιο ἆα 
1 αρίάϊρις, 

νοΙί.. Υ. 4ὖ 
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κ. Μοδ 1 

ἘΥΦΡΑΤΗΣ. ολοι 

τα’. Εὐφρώτης ποταμός Ὅοι τῆς Παρφίας, κατὰ βαθλῶνα πόλη" 
ὀκαλέῖτο δὲ τὸ «φζύτερον Μήδους ἀπὸ Μήδω τᾶ. ᾿Αρπιξέρξου παιδός, 
Οὗτος ὸ ὃὶ ὀπιθυμίαν πἱὼ Κορδύε θυγατέρα βιασάμοµος, Ῥωξάνίω, 
δέφλειρεν τῇ ο «πάση τἴό ἡμερῶν ζητάμᾶμος ὑπὸ τῇ βασιλέως. «θὺς 
χόλασιν, καὶ «φόσῳ συογελεὶς, ἑαυτὸν ἔξαλεν εἰ ποπιμὸν Ζαράνδων Ὁς 
ἀπ᾿ ἂν ἸΜῆδος ὠνομαῶη.. Προσηφορώύ9η δὲ Ἑφράτης ὃ αἰίαν 

τοιαύτίυ. Ἐὐφράτης ᾿Αρουδόκα παῖς τον ὑὸν ᾿Αξάετων δὐρὼν μὲ) τῆς 
μµητρὸς ἀναπανόμΏμον, κοὶ ἁπολαξὼν «πσαρχευ τν πολι πνα, [9 
ζήλε μισοπονηρέα», απασάμὴμο». τὸ ἔίφος, ἐλαιμοτόμησεν αὐτὸν' τῆρ ο] 
ἀνελπίσου ὥς ἀξεως ρόμῆμος αἴτοο, α[9 λύπη «ὑωροολίὼ, ἑαυτὸν έρα- 
λεν εἰς πὀζωμὸν Μῆδο" ὃς ἀπ᾿ αυ Εὐφράτης μετωνομάῶη. ο(λΛό 

ϱ. Γενᾶται οἱ ὂν ἀνπὸ λίθος ᾿Ααπγῆς χολάμόρος’ ὃν αἱ μα 

ταῖς δυκυχούσαις οὖι τὸς γαδέρος ο) πέαση, καὶ (ωθαχεῆμα ἠκτέσιν 
ἄτερ ἀλγηδύνος. 

Υ. Γενᾶται ο ὂν ών κοὺ βοπίνη Ἔξαλλα, «ολημθῤη λεο- 
μἱωόυομλῤη Όεομόν {ωύπίω οἱ τεταρταζζού]ες, ὅταν οχι τὰ σήφους ὥσι, 
αἀπολλάτ]ονται αοαχβημα, τῆς ὀασημασίας' χολὼ ἱσορ Χρύσερμος 
Κοράιος ϐνΙΥ αθὶ Τιταμυ. 

Ε. 5. αἴτιο] Ῥεξῖαθ αὐτόπ]ης Ἱεραίωτ; αἱ ἵπ Επι Ι ατσυπηεπίο, ἵπ Αεπε]οο Ρ. 116, Α. 

ΧΧ. 
ἘὐΡΗΚΑΤΕΡ. 

1. Ἑαρηταις Ῥατιθία Βανίας εβ Ἱαχίρ Βαῦγ- 
Ίοπεπι µἴδεπα: αι απίεα ἀῑδις εί Μεάις, α 
Μεάο Ατιαχειχίς Π]ο. Ηίς επίπι επ ρΓα απποτα 
Ἐμοχαπεπι Οοτάγί Παπ ταρυίΠει, εἰ νιίαβεῖ, 
{εφιεηί ἀῑε α τεσε πέ ρά:Πας Ίποτεῖ, αααΠέως, εἰ 
ππεῖα Ρετου]{ας, {εΙρίαπι ἀεάῑε ριαεΙρίίεαι 1π Βι- 
νίαπι Ζαταπάαπι: ΟπεπΙ αὓ εο Ρροβεα νοςἈνετε 
Μεάωαπι. Ἐιρηταίες αιἴεπῃ {απάςπι ἀῑδτις εβ οὗ 
Ἠαηπςο αμα. Όαπι Ἑαρηγαίες Αταηάσοι Βίας 
Ακυτίαπι παπα οµπῃ πηαίτε τεφυἰε[οεηίεπι οΏεῃ- 
ἀῑῑει, εί ααεπιόάαπι ε οἶγίρις ευπα εΠε εχΗΙππαΠες, 

ἀλτίξιο ρ]αάίο οὗ Ζεἱοιγρίαπι Ἱρίαπι Ἶα Ιανίε, 
Ο]α5 Ιπίρεγαιας αξτῖοης εἴπι {ε νιάϊΠεί αιέτοτεπι, 
ΡΙ58 ππσβτοτε εχίΓ6πιο ἀεεῖάϊς ἵπ Βαν Ίάπι Μεάιπι: 
αμἱ 40 εο αρρε]]αξις ει Ἐρηαίες, 

Π. ἸΝαίοως Ἰη Ἠ]ο Ἱαρίς ΑΕῆρες ἀῑδχης: απεπι 
ο/τείτίοες ππμ]ετωπῃ, αὐα ἀἱβιου]ετ ρατίαπε 
γεητγί Ἱπιροπιπέ, εέ {αείπι ππε ἀοΐοτε ῥατεατΙαΠΕ. 

ΠΠ. Ῥτονερίε εξ Ίη εο Ἠοιρα Ύµα Έκαα ᾱἷ- 
εἴτμ, 1ά ε[, «αἰάμπι: αμα Π αἱ αωατἍῃα ]α-- 
Ῥοταπε, ἵπ Ρεξϊοτο Ρο[αεσίηε, 1ρίο ρατοχγ/πιο {α- 
επι Ἠδεταπεως, ας ἑεβλεατ Οµτγίειπιάςς οτἰπεμίας 
ΧΙ], ἆε Εἰιπιϊπίδυς, 

γης ΑΕΛ ων! 

λος ο 
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δ'. . Παράκεται οἳ. αὐτῷ ρου Δράμυλλον χαλάμΏμο ὁν ᾧ ὁι- 
νᾶται λίθος Σαρδώνυχι «παρόμοιο, ᾧ οἱ βασλᾶς ἐν ταῖς [βασιλέίαις 
χρώντα, ποιῖ δὲ ἄθισι «φὺς ἀμολυωπίαν εἰς ὕδωρ ερμὸν [βαλλό- 

µῶμος χὠθὼς ἱφορεῖ Ἰδιίας ὁ ἹΜαλλώτης ὂν ποῖς αὖθι Λίθων. 

| ἐς ΚΑ. 4 

ΚΑΙΚΟΣ. 

α.. Κάῑως πἆζμὸς τῆς Μυσίας ὀκαλξῖτο δὲ τὸ «πεότερον ᾿Ασεκιος 

ἀπὸ ᾿Ασραίά τῷ Γοσἀδῶνος. Οὗτοο }ὸ παννυχίδος ᾿ΑΦίωῷ τελεμδης, 
᾽Αλκίππίω τὼ ἀδελφίὼ κτ' ἀγνοιαν βιασάµΆμος ἔφλειρεν, καὶ ἀφείλετο 
τῆς «φθθειρημὴῤης τὸν δακτύλιο τῇ οἳ οπιάση Ἡ ἡμερῶν οπιγνοὺς 
σφροφίδω τ ὁμαίωμμ, 9 λύπης «ὑωροολίὼ ἔθαλεν ἑαυτὸν εἰς ποτα μὸν 
"Αδουρον, ὃς οἶπ' αυτ) ᾿Ασεαϊος µετωνομάῶη. Προσηγορόύθη δὲ Καὶ- 
κος δ αἴίαν τούτω. Κάῑως Ἕρμϐ καὶ Ὠκυρθης παῖς νύμφης, Τί- 

δρουν ἕνα αγ θὐ)μῶν Φονόύσας, κο] τὰς «ωθοσήχονᾶ, αιπα Φοράμβρος, 
ἑαυτὸν Εῥιψεν εἰς τὸν Παυροῖο ὃς ἀπ᾿ αυ) Καΐως µετωνομάῷη. 
ΠΡ, ΤΓενᾶται οἱ ὂν τὸ πᾶζωμά µήχων έχων ἀντὶ χαρπᾶ λίθο ὂκ 
πώπῶν µέλανά τινα τυγλάνει παρόμοια λύροις ἅπε οἱ Μήσοι ῥίβίασιν εἰς 

ἠρωτειωμθῥίω χώραν' κἂν μὸῥ ἀφορία µέλη γνεῶαι, μδῤε τῷ τόπῳ 
αν. ὁ οἱ βασιλοῖς ἓν ταῖς βασνκίαις χφῶνται]. Οοττηρία Ίναο εἴξ του Ίρῇα οβοπάῖε: που ἵη δίοῦωο ανῖά οβ αι- 

ο οι αμ κο Ηλ Ας ος πως μίλα 
ἴπ βαλανεῖς ηώίατε γε]ῖτ: αἲ Ἀος Ποπ Ίίεπι ορι9 α{, 

Β. δ. Παυραῖον] Τπιπιο ᾽Αγραΐον: Ἡϊ γ]άΙ{ ]απι Μαιβαεις, 
6.2. παρόμοια λύροις] Εοτίε σπέρματα ὅμοια λιναρίοις, {2ηίμα [πε]α Ἱαβ]ὴς, 
0.4. τῷ τόπω] [.εβαπῃ ἓν τῷ τόπῳ. 

ΤΝ. Λάβατες εἰ πιοῃς Ὠνήπιγ]]ας ἀῑδχις : υδί 
πα(εῖτατ Ἱ]αρῖς ῥατάοπγεμα Ππι], αμο υαξαπέασ 
Ἄερες ἵπ Ἱπιρετϊς {μΐ. ἸΜηι]εαπι αμζείΏ οοπ{ετῖ, 
-{ τη αηπαπῃ ἱερίάαπα οοπ]οίαεατ, οεμ]οταπι Ἠεῦε- 
αβομΙ: ας ἀοςεῖ Νϊείαν Μα]]οίες ἵπ 5 αι: ἆε 
Τναρίάϊδις (οπἱρίς, 

ΧΧΙ. 
ὉΑιους. 

1. Οαἴοις Μγία Βανίως ρεῖας ἀῑσεραίατ Α- 
Ἠταυις αυ ΑΠταο Νεριμπί ΒΠο,. Ἠίς επίπι οΙΠι 
ἵπ Μίπεινα ρεινὶρί]ο Αἱοείρρεη {οτοτεπι ἱπ[οῖμς 
νΙ εοπιργεβΠει, εἵ εἶας αππυ]υπα αὈ{α]ιῇΠεε, {ε- 

ααεμίί ἀῑε αρηΙ(ο οοπίαηπσιίπε Πρηαοι]ο, ῥρία8 
ἀο]οτίς νεμεππεηῖία {ε ἀεάϊί ργρροϊρίτειη ἵΠ βανίαπι 
Αάυταπι: αἱ ἀῑέχις αὐ εο εβ Αταις: (απάειι 
γετο (αἶομς ἀεποπαϊπαίας ε[ὶ Ώας ας οαµΗ[α. (αἱ- 
οµς Μετουτί εἰ Οογι]οξς ηγπιρλα Π]ίμς, οοεί(ο 
Τἱπιαπάτο ααοάαπα ποδῖ]1, «απ ραγεηίε εἷως εἴ 
εορηαῖος {ογπιίάατεῖ, {εἰρίαπα ργο]εοῖξ ἵη Ραυταιπι 
Βινίαπῃ: αεπι οὐ «ο Ρροίτεα ἀϊχετο (αἴουπῃ. 

Π. Ῥτογεπίέ ἵπ ἱρίο Ρραρανετ, αιοά {γαδχις οσο 
]αριάς» ρτοάμοίε. Έικ ῖδ πίστα αιαάαπι εκξαηι 
Ἰγτίς ΠποΠίπια, ας ΜΥΠ ἵη αταίαπι ΓεΓΓάΠΑ ΡΓΟ- 
Ποίαπε: εξ, {4 {ετῖ]τα Εαέυτα Ώς, ππαπεηί ἶπ ϱο- 

4ὐ2 
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τὸ Θλη)εν ἐὰν. δὲ Φιν δημαώη,ὸ τὰ ̓Ἀβάρια λίώ ψινας, 
ἄλλεται. 
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“γή. οκ δὲ κο] βοπώνη δι ῥώμίως. άν ὸ οἱ .-.. 

ταῖς αἱμοῤῥοᾶσαις πλεασν, οἱ ἵἩ Φλεοων μµεσλαςᾶσν τὸ ἐ 
χαὼς ἱσορέ Τιμαγνόρως ὂν α «Ὅλὶ Τάαμύμ. 

ὃ-. Παράκεί) ὃ αν ὃρος 'Γεύβρας Ἀπὸ Τόύθραντος τᾶ ἹΜυσῶν [βα- 
σλέως ὃς χυνηγεσίας χάΐρλν εἲς Θράσυλλον ὅρος οἰναίδῶς, καὶ )εασόμῆμου ὑπε- 
μεγέθη χόπτεον, ἐδίωκεν αὐτὸν μ5 ' δορυφόρων ὁ δὲ Φ)ασα; χατέφυγυ 
ὡς ἱχετης εἰς τὸ τῆς Ὀρθωσίας Αρτέμιδος ἱερόν βιαζομδων ὃ πάντων 

εἰς τὸν ναὸὺν εἰσελ)εῖν, ὁ οὓς ανθρωπήῃ Φφωνῇ. χρησάμΆμος «ξάκεσων ἂν- 
έκραυ, Φᾶσαι (ασλεῦ τὸ ὀρέμμωτος τῆς ες µετεωρκδεὶς δὲ 

Τοόβραι ανέιλεν τὸ ζῶω. Άρτεμις ὃ μισοπονήρως θρεγκᾶσα. 7 φρᾶξυ, 

τὸν. μῥ χάπεον ἀνεζωπύρησε τῷ δὲ παρασήῳ τὰ συγκωρήµαπος ἀλφὼν 

μΏ µονίας ἔπεμψεν. Δυσωπούμῆμος δὲ τὸ πώρος ὁν ταῖς ἀκρωρέίαις 
διέτείοεν. Λυσίππη δὲ τὸ «φθραρημδόε µήτηρ χατηχη)εῖσα «εὶ τ συµ- 
θερηκότων, εἰς τν ὕλίω. ἐδραμεν, σιωεπιασωμόῤ µάνην τὸν Κυρώα 
Πολύϊδο΄ πας οὗ πᾶσαν πολυπεαγμονήσασα πἱιὺ αλήλκαν, βεθνόίαις 

θεᾶς ὀξιλάσαωτο πὶὼ µισοπονηραν' καὶ ὀζπολα ξήσα, τὸν. ὸν.. βεβ, 

βωμὸν ἱδούσατο ᾿Αρτέμιδος ᾿Ορ9ωσΐας' χατεσκόύασεν δὲ “Ἱ αοπερ 

ο 
ο 

λαθοῦσι τὴν ἔκρυσι». 

Ὀ.6. Τεύδρας] Ἐκεϊάϊιπε νάείατ, καλόµεν»ς. 

άεπι Ίοςο ἵπ «επι οοπ]εέχα {µετε: αἱ { {ετε]τας, 
Ιαρί1]1 Ἰοευ/ξαγαπα πάχατ Ρτοβ]Ίαπε, 

ΠΠ. Ναίεϊεας εε Π]ς Ἠειρα Ἐ Πρπατπλασας ἆἷ- 
ένα: αυαπι {ο]εΠε Ρταῦετε ππεάἰςί πιαΠεπίδας ππεΠ- 
βτααεις, ἠξ νεηατωπα εχετείίοπεπῃ Ιπτετεϊρίαπε: Ἡτ 
τεβετι Τιπιασοίας ρτίππο ἆᾳ Ἐἰαπιϊπίυας, 

ΙΥ. Αά]ασε Πας Βαγίο πΊοῃς Τειητας, ᾗς 
ἀῑδις α Ἑεωθικήεε Μγίοτωπι τερέ: αι επι 
νεπαείοπῖς σταξία Ιπ πποηίεπι ΄ΓΗητα[Ίαπι αίοεῃ- 
ἀῑΠεε, ετ ἵπιπιαπεπι αρταπα ρετεερῖΠεῖ, οσπι {1ρα- 
{οτΐδας επι Ἱπίεομεις εἩ; {εὰ νεπαῖοτες Ρίανε- 
πῖεῃς αρει {αρρ]εχ οοπβιαῖε | ἵπ Ῥίαπα Οτιποῇας 
εεπιρ]άπι: 4πο εὐπα οπΊπες νἵ «οπατεπτατ ἱηστεα, 
μίας εβ Πε Ἠαπιαπα νοςε, εἰ αἰίε: εχε]απιαγ1ε, 

6. Ἡλιφάρμακος] Θίο Μαιβᾶσις τεροΏΗ{ εχ Βίοῦαο Ρ. 54ο, Ῥτο γείετα φάρμακος. . 
7. ταῖς αἱμοβῥοόσαις----ἒ ἔκκρση] Ῥεέϊας εβ αριᾶ ΒίοῦᾶΠΙ, τοῖς αἱμοέῥαγοῦσιν ἐπιτιδέασι, καὶ τῶν ὦν φλεδῶν ..- 

' 

Ῥαγε Ο Κεκ αἴμηπο ἀειε. ΄Γειίητας νετο {αδπαϊ 
να]τα Πα{ροπίοφμε οοχροτε απίπια] Ιηζετίεοῖε, Ὑ6- 
ταπ] Ὠΐσηα, ευ αμ ρείτα εταπέ ππο]είε πες 
αρταπι Πα[οϊτανίε, εε. σα(α9. αξεοτί ἱπιρεείρί 
επι ἔαγοτα Ἱπππίῃε. Όιμορ ππογδος ουπ 1]ε αν. 
Ποττοτεῖ, ἵηῃ οαοιπαϊπῖδς πποηείαπη οοπηπιόΓαῦβξατ 
Ρτα Ρυάοτε. ΤΥΗρρε αμίεπη εἶμς πιαέει, οι 6 
αι οοηείρεταπε, ἀῑάϊοί[ος, (γΙναπι οε]οτίεετ Ρθ- 
ες, ναίεπα Ῥο]γίάνπι, τά εἴ, ππα]{οίαπι, ΟγταπΙ 
Π]ωπι, {εοαπι ἆμοεῃδ: ἃ 4ο οωγῖοίε. γεγαίεπα 
οπηπεπι εἀοσχα, (ογϊμειὶ Έεαε ἴταπι ρ]αεανίε, εἲ 
ΓεομρεΓαίο β]ο, πα αξ εξ. αηίς πποηῖε ρταά[ξο, 
Γίαπα ΟΠΠοβα αἶετε εοπ{[εοτανίέ εί 2μζευπι 
Άρτιπι ευταγΊε αςἰεμάωπι Ἡωππαήαπι εϊεπα τεῖς- 

ο οσο. ο ων το ο απνν Ώ. .. 

πμ πΨ μα ντ. 

κ ο οκ ο οι οσο ο». 
τε 
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χβύσεον, ερομλὼ ἀνθρώπου ἠσπηρθμο. “Οὔτος µέχρι νῷ διωχόμΏμος 

ὑπὸ χωωηνῶν, εἰσελθὼν εἰς } νάὸν, Φώνὼ ἀναδίδωσιν θε θ αι. Τεόγμας 
5 δὲ παρ ἐλπίδα ο λεχέτυπον μοφίὼ ἀναλαξὼν, τὸ ὄβθς µετωνόμασεν 
Τεντ, 

Ἐ. Γενᾶται ο) ὂν τά λίδος ᾽Ανππωθὴς κΦλόμενος ὃς χφλλίσαι 

5 3θΙθΙ «Ὀθὸς ἀλφὴς κο] λεήροὺς δ) οὔνα τεϊούμθος' καγὼς ὑιρᾶ Κτη- 

όως Κνίδος ὃν β’ «δι Ὀξω. 
1164 | ΚΕ, 

ολο αἱ βοαμά ΆκΕλΩΟΣ. 
εκ Αγγελῶος πότωμός ὅοί τῆς Απωλῶς: ἑλαλόν ο. 
Μο δ' αἴπαν ποιαὐτίω. Θέος "Άρεως κο) Πεσίδίκης παΐς, 349 πια 

Φθίσίσιυ οἰκεακὼ Ἀποδημήσας εξ Σριωώνα, καὶ ὑχθωὸν χρόνον α]ά- 
τοίψας, ἠπγέσρεψεν εἰς τὸ τατοῶον έδαφος' δρ δὲ }- ὑὺν Καλυδώνα 

μὲ τῆς μητρὸς ἀναπανόμλνον, κά] μοιὸν 5) δόξας, κατ’ ὤγνοιαν ἐγονο-- 

κπόνησεν τῆς δὲ ανελπίσω «οεάξεως ἀὐτόπης νόμδρος, ἑαυτὸν ἔβῥιψεν 
5 εἰς ποταμὸὺν ᾿Αξενο' Ὁς ἀπ᾿ αἰὐπὶ Θέπος μετωνομαῶη. ΠΠροσηγοεόΦη 

δὲ ᾽Αχελῶος Ἀπὸ τοιαύτης αἰήας. ᾿ Αχελώος Ωκεανᾶ καὶ Ναΐδος νόµ- 
Φης παῖς τῇ 9υγατθὶ Κλησυρία κ ὤγνοιαν σιωερχόρΆμος, κο ἀθυμίαᾳ 
συογελεῖς, ἑαυτὸν ἔραλεν εἰς ποταμὸν Θέσπον' ὃς ἀπ ἀπό ᾿Αχελώος 

-- ἃ) ο η Ῥοτίς, εἲς Φροτομήν. 
ἰδέδαι] Ίπιπιο Φείδισδε, “ γοσεπι Ἠαπο επαϊ1:, Ρον 

ο 

δ” 
Ἡ 

ώιίοτη. Μον αἆ Ίος αενὶ α νοηατοτῖδις αυλέχις, 
εί (επιρ]απα Ιηρτεάί 6έ νοσεπὶ επιϊτίετε γ]άειωΓ. 
Γευί]τας αιίεπη Ρτίοτί Ῥηίει {ρεπι {οτππα [έ- 
{απι ο. πιοηίεπα 4 {ε ἀεποπιϊπανϊς Τ ευεμγαητα. 

1π ος πιοπίε Παίεῖεας ]αρί Απείραιιςς, 1ά 
εἳ, αλα, ἀῑξεις: ααἱ ουπι νίπο αεεγίεας (άπαξ 
γιΠλρίπες εἴ Ἱερτα: ιε ἆοσει Οτε[ας Ὁπιάϊως 
{εοιπάο αε Μοπείδις. 

ΧΧΠ. 
ΔΑΕΗΕΙΟῦ». 

1. Αεμε]οις Βυνίας εβ Αλιοί]ία : ́'ΤΠείῆήας οὗ 
τὰ ρτῖας πιποιρατιδ. ΄ΤΓΠεβίας Ματιῖς ετ Ρἰ[άϊσες 
Α]ἴάς ρο/εαυαπι οὗ φααηλάαπι αβΙ6οπεπι ἁοπιεί- 

σπα ρετερτίπα (ες ἴη ίογοπεπι, Ίοπσαπα (αεῖς (οπι- 
Ρις Ιδἱ «οπΙπιοζαξας εΠει, Ιπ Ραίετηυπι {οἱαπα το- 
γετίας εί: υδὈί ευπι Π]ίαπι (αἱγάοπεπα ππια] ουχ 
πιαίτε «οπουπηδεπίεπα Εοτίς βάζει, ευπα πιοξ- 
εἶωπι εΠε εχΗΠπιαΏς, οοσἰα(ξ Ιηίεία5. Ομοά ἵη- 
[ρειαώπα εἲ Ιπορίπάτωπι Εαοίηις «πι Ιρίοπιεί ν]- 
ἀῑπει, {εἰρίαπα: οοΠ]εοῖε ἵπ Βανίαπι Αχεπιπι : 
αυεπι αὗ εο πµποµρανετε Γμεβίαπι : Αελε]οιις 
γετο Ρροβεα ἀῑέτας ε[ι ας ἆε εαι[α. Αε]εοιι5 
Οοεαπί εἰ Ναἰάϊς πγπιρΏα; Πας, Παδίία ουπι β]ία 
ΟἸε[τοτῖα Ρει Ιη{οϊτίαπι τε, (τής εἰ αὐ]εξίο απίπιο 
{εἴρίαπι ρίαοἴριεανΊὲ η Βανίαπι Γπείβαπι: αἱ 
νοςλίέυ5 4ὔ εο εἴε Αεμεῖους. 
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β. Γονᾶται δὲ ὂν τὰ ποτε τάτω βοπάνη Ζάκλον κφλμθῥη, 
παρόμοιος ἐρίω. Γαύτίω τοίψὰς ἂν ας οἴνον βάλης, ὕδωρ άνετα, καὶ 
. 5 μῥ ὀσμίὼ ἔχει, δὲ δωαμυ οὔχ. έχει. ς | 

γ΄. Εὐρίσιεται δὲ καὶ λίθος “Οελιδὸς τῷ χρώμα Λινορὸ χαλό- 
μόμος Ἀπὸ τὸ συγκυρήµατος. Ἐὰν 39 βάλης αὐτὸν' εἰς ὀθονίον, ὁὶ ἐρώ]ος 
ἔνωσι, τὸ αμα λαμ[ράνει, καὶ ἄργιον γνετα/ χολ)ὼς ἱφορῦ ᾿Ανπιῶένης 
ὂν Υ Μελεαγρέδο. Μέμνηται δὲ τώτων. ἀκρμοέσερον Διοχλῆς ὁ Ἔό- 
ὃιος ὂψ τοῖς Αἰτωλικοῖς, 

ὃ. Παράκεται δὲ αὐτὰ « ὄρρς Καλυδὼν χφλάμδρο, τιν Δόνλ. 
θίαν εἰληφὸς Ἀπὸ Καλυδῶνος τῇ ᾿Άξεως καὶ ̓ Ασυνόμης παιδό.. Οὗτος 

ὸ κ ἀγνοιαν μή, {δν Άρτεμο, τίὼ μορφὶὼ τὸ σωµατος. µετ- 
έραλεν εἰς πέτροω κ. δὲ «φεένοιαν «Θεῶν τὸ ὄρος «φλάῤῥροες Γυρὸν, 
ἀπ αὐτῷ Καλυδὼν μετωνομάῷη. 

6. Εριάτρ] οἱ ὂν ἀπα βοπάνη ἡ- Μίόψ. κ ὠ. 

ἐών πο εἰς ὕδωρ [αλὼν, νψηται τὸ Φφζέσωπῳ, Ἀποοαλλει τω. ὅρασω, 

΄Άετεμυ δὲ λωσάμθο, ἀνακπᾶται τὸ φώς 

1, Ν 
κ τν 

ολλεννβιΔῤννι 
ὃν. Υ Αἰπολικῶν. ο σνά Φ9ΡΛΕ ΑΙ 36 

ες ἡ Ἱδτώναο τών 

ΑΡΑΞΗΣ.. α΄ κ θφός 

᾿Αροίξης ποταμός ὅδι τῆς ᾿Αεμῆμίας, τἱὼ «φοοσιωορέαν εἰληφὼς 

Ο.1. ἄργων] Ὑϊκ (απαπη οεη{θο: πες {4819 ε[ῖ ααοά Ἠείψεβῖμβ νοσεπι ἄργιος ἐρημίνη λευκός, Απά ὄμρη 5 
νε] αἰιιά Ἰαΐεί. 

Π. ἸΝαίοίτατ ηος ἵπ Βαπιῖπε Ἱειδα, αµαπι Ζα- 
εἶαπι γοςβης, Ἴληα οπιηίπο Ππη]!6: «μπι Ῥοίῖί- 
μας. ετ]γετῖ5 ας ἀερίαετί5, { ἵη νίπωπι ρτοῄςίας, 
ἰατῖπι ΠΕ 20υα, εἰ οἀοτεπι αμἰάεπα που αμίετη ν]- 

τες «οπ{ειναῖ. 
ΠΠ. Πηνεπίεατ εἴἶαπι 1]ιο Ἱαρίς οοἶοτε Ηνίάως : 

1 Ππυτρις αὓ ενεπέι ἀῑξτις. Έπι επίπι { ἵῃ Πῃ-- 
{οο]απα Ρτο]εσεγῖς, οὗ Πππϊβτιάίπεπα ε{ οοπ{εη{αΠ1, 
{ογπιαπη τεοῖρῖε ες βριταπι Ἰητεί, α]δωίαμε Πε: αξ 
Ώατταϊ Απεζμμεμες Τεγεῖο Με]εαρτίάο. Ἡοτιαπι 
εἰίαπι πιεπιϊπίε ἀ]σεμεις ΤὨϊοείεο Ἐλοάϊας ἵπ 
«Ἐτο]]εῖς. 

Ιν. Ὑϊπαιγ ρτορε πιοῃς Οαἰγάοι ἀῑδας, οιῖ 
ἀεποπιίηα(ίοΏειη Ἠαπςο ἀεάῖς (αἰγάοῃ Ματεῖς ετ 

ολ .. 4 

ΑΏγποπιες β]ας. ἨΗίὶς επίῖπι οἶπι εκ ἱπηρτονίίο 
Γαπαπι {6 αὈ]αεηίεπι οοη{ρεχί{αῖ, {οτπια οοἵροΓίδ. 
πιυίαεις ε[ῖ ἵπ Ἱαριάεπι: ΠΊοΠς νεΓο 1}εοΓΗπι ΡΓΟ-- 
γιάεηεῖα, ααῖ απτεα (γτις νοςαδαξας, μρεάμν 
ε[ὶ Ωπάεπι (α]γάοῃ. 

Υ. Ναίοεατ ἵῃ Τρίο Ἰνοδα, αυ Μγορο νοςᾶ- 
εατ: 6απι {ῇ ααίς ἵπ αφυαπι Ἱεσοτίε, εἴ Γαοίεπι ἆο-- 
εετίετίε, νίαπι απαἰεεῖε: αμεσα, ππιι] ασ Πϊαπαπα 
Ρ]ασανετίε, τεουρετας:. με (είαεις Ώετογ]]ας εαγείο: 
Έετιπι {τοιοατωπη. 

ΧΧΠΙ. 
ΑΚΑΧΕς. 

1. Άταχες Αιπιεπία βυνίας ε{ξ, ία ἀῑέας 3. 
Αἴαχο ΡΥΙΙ Πἱίο, Ἠϊς εἰεηῖπι επι ἆε ἱπιρετίο 

' 

κο ον Ὁουτ-- 
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χπὸ ̓ Αράξε τᾷ Πύλε. Οὗτοε φλὺ «θὺς ᾿Αεθηλο τὸν πάππον ὑπὲρ 
σιήῄεων ἁμιλλώμΏμος, αὐτὸν χατετόξόυσε πουηλατώμΏµος δὲ ὑπὸ Ἔ- 
θιννόων, ἑωωτὸν ἔβῥΨεν εἰς ποταμὸν Βάκτρον" ὃς ἀπ αυτ ᾿ Αροίξης 
μµετωνομάῶη' χοδὼς ἑορᾶ Κτησιφῶν ὂν α΄ Πεσικῶν. '᾿Αράξης ᾿Αε- 

μΏρίων βασλόὺς «πεὺς τὴς πλησιοχώρους Πέρσας πόλεµον ἔχων, καὶ τῆς 
«δατάξεως παρελχοµόῥης, χρησμὸν ἔλαβεν, οιὐτὸν ἐσεῶ-α| τῆς νίκης ἐγ- 
κροτή, ἐαν εοῖς Ἀποτροπαίοις Φύση δύο τὼς ὄὐγνεκάᾶι παβ]ενα». Ὁ ὃ 

αἱ) Φιλότεκνον όῦνοιαν, τἶδ ἰδίων Φυγατέρων «ΦεισάμΏμος, ἑνὸς ἓἴό ἐπο- 
« τετὰγμλων χόροις «Ὀθίολέήμά ποῖ (Ρωμοῖς «ωςσάφων ανέλε. Μνη- 
σάλκης δὲ ὁ αἴδ Φωνόο)εισῶν πατὴρ [βάρεως ιωεγκεν τὶὼ «φεόξυ, «σεὺς 
χαιρὸν οέξας ἳ ὕορμ ἀφορμῆς δὲ διαξάμᾶμος, ὁξ ὀνέδοας τὶς τᾶ τυ- 

ράννα Φυγατέρως ἀπέκτενεν' καὶ χαταλιπὼν τὸ πατεῷον έδαφος, εἰς 
Σχωθίαν ἐπλώσω. ᾿Αράξης δὲ «θὶ δ συμλαεοηκότων χατηχηλεὶς κο 

αθυμία συογελεὶς, ἑαυτὸν ἐβΨεν εἰς ποτιμὸν “Αλμον ὃς ἀπ αὐτῷ 

᾿Αεάξης µετωνομάῶη. 
Όνβ. «Γωνᾶται 4΄ ὂν ἀἰκ) βυπώη: Αρήέα χθλεμθῥη τῇ αἰβλέκτῳ 
ὃν ἐγχωρίων, ἥτπς με)ερμίωόνομηῤη λέγεται µισοπάρβ]ενο ἅμα ὸ εὓ- 

ρεθίῴαι τὶὼ «φερειρημῥίω ὑπὸ «αρλένων, αἵμμτοο ποιησαμΆψη χοτα- 

Φορθν µαραίνεται. 
Υ. Καὶ λίδος δὲ γωνᾶται Σικύωνος χαλέμήμος, µελάγχεης. Οἵ- 

Ὦ. ϱ. Περσικῶν. ᾿Αράξης] ἹἸπίετ Ἠαβ γοσςθ οχεῖά]{ ποππεΏ αἰτοτῖα» αιιξτοτῖ ουπι Ἠας {ο]επιπὶ {οσπιυ]α----δὲ µέμ- 
»ηται τοιαύτης ἱορίας. 

αἀνετ[ας Αιρεΐυπι αναπι {ααπι ρυρηατεῖ, ευπι [Δ- 
Εῖεία «οπ{οάϊε: {εά «ωπῃ α ΕαγΙῖ5 γεχλτείωτ, ργογυ]ε 
ἵπ Βυνῖαπι Ῥαξίτυπα: ααἲ αὓ 1ρίο ἀείπάςε ἀῑέχιις είὲ 
Άτακες: αέ τε[ετε Οτεβρποηῦ ρίπιο Έετυπα Ρετῄ- 
«2ΙΗΠ. Άταχες ΑΓπιεηίογΙπι τεχ αάγετίας βπῄεῖ- 
πιο Ῥετίας Ῥε]]απι 6εΓεῃ5, «μπι ἀεἷε αἆμις ἵπ 
Ρ{αΕ]α οοπιπαϊεεῖ ποῦ ἀεδετεηί, αὖ Ότασιμ]ο ἁῑάϊςῖε 
γ]έχοτίαπι {ε ἴοτε τεροτίβέιτΗΠη, π ὨὈ]ϊς αγειτιῃ- 
εατοτῖθις ἆμας ποδιππιας γἱτσῖπες {αςτίῃςαταε, 
Ῥερετεῖέ ἰσῖειτ Ί]]ε ρτορτίΐς β]αδιις οὗ ραίετπιιπα ἵπ 
Π]ἱος απιοζεπῃ, εξ ν!γρίπες οοη/ρίουαε ρυ]ςλγίειιά]- 
ης, οι]υ(άαπα ο {αδάιεῖς {αἱ ρτορεπῖεπα, αἆ αἴ.9 
ουγαν!ίε αἀάιοεπάας με πιαξατεηξιτ. Όιοά οΠι 

ποπ Ροῇεί ραῖί ιο απίπιο Μπείαϊςες πιαέταίλ- 
τυπι ραΐετ, αἆ {επιρυς Ιη]μτίαπα Τεχῖε ααἰάεπαι: νε- 
ταπα Ταρῖα ορροτευηίζαϊε, τερῖς Π]ία5 επετανῖε, Τε- 
Πόχοφιε παϊα]ί {οἱο ἵπ θογιβίαπα (ταηδίτεταν ή. Α- 
Τάχες αυἴεπα, οπι αμ. σε[τα {αεταηί, αιάϊνΙΠες, 
οοπεγβαίας οοπειτυαίαίααε {ε Ἱρίαπι ρτο]εςῖτ ἶΠ 
Βινίαπι Παἱσιαπι, αἱ αὐ «ο ἀῑόχας ε[ὲ ΑΓαχες. 

Π. ἸΝαίοίζας ἴ]]ῑο Πετδα αμαπι Ιπάίσεπας Ππσια 
{ια νοςαπέ Αταχαπι, τά εί, { ἨΏαπς γοσεπι ΙΗΤεΓ- 
Ργείετῖς, γΥἰτσίηπες οὐῖο ρτοίεαιεηίεα: Ππια]ας 
επίπι α νἱτσίπῖδις Ἱπγεπία Εαετῖς επι(ίεης {αῃ- 
συ]πίς οορίαπη ππατςε(εῖζ. 

ΠΠ. ἸΝαίοίατ εἰ Ιρίάεπι ]αρίς Ρίογοπις ἀῑέτως, 
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τος. ὅταν ἃς χρησμὸς αἰγθρωποκτόνος ἐμπέση, τοῖς θαμοῖ π Ἀποεροπαίω! 
Θεών σὺ δυοῦν οληβλεται πας Ἔνων. ΤΕ δὲ. έως ̓αὐτᾶ τῇ, µαχαίρ 
Φίγοντος, αἵματος ἔκλυσιο άνετα δωλής. .Κ Καὶ τάτῳ τὰ χρόνῳ τὼ 
δυριδομµονίαν τελέσωντες µετ' ὀλονγμν ἀνοιχωροῦσην, τὸν. λίδον. αεὸς 
τὸν γαὸν «ἘδσενέγχΦωτες. χφθὼς ἱρορέί Ααθθῥῥος ὁ, ην ῶβ 

αδρὶ Λβων. 

δ.. Παράκειται δὲ οσα « ὁρῥς. Δίρρφον σε, κὴ Δῤοφω τᾶ 
γιθωῆς «ει οὗ Φέρεται ἱσορλα. τοιαύτη. Μίως ἡὸν «έχε. να 
µόρος, καὶ τὸ τἴύ γωνομιῶν. θύος μισο, έπεα, πνὶ. αςλσεζἸσρυ, 

Χμου δὲ ὁ λίθος όμόμο, μη. τὰς. ώρισμᾶρας χβόνης ανέδωκε νέον. τὸ. 
νομα, Δίορφον. ὃς. οἰκμαίσας, αἱ εἰς ἅμιλλαν. ἂρεσης τον. Αρη αθλιρλε- 

σαάμΆ]μος ἀνηρέθη' δὲ κατὰ. «κῤνοιρυ, Θεών, εἰς ὁμώνυμο. .ε ο 

μορβώνη. 

6, Τενᾶται οἳ: ὂν ώρα δένδρου ῥοιᾷ ζρανσι κωμαὼν ὃ ἄφθμω 
τρέφει μήλων, 7 γεῦσιν ἐχοία ραφυλῇ παρ Ἅμοιο. Ἔκ. αμόσως ὀπώρεις 

έπειρον ἐν τς χο)ελὠν ὀνομάση τὸν Ἂρη, γήάεται.κ 

ϱός χφλὼς ἱσορέί Κτησφῶν ὁν η «ξι ψ κ ο ντσνος 

χλω- 

λλής90 το ὃν δὴ σεν 

Α.2. ἐμπέση] ο σατεί οοπιπηεπάαξίοπε Ἠσρο Ιοβῖο, Φή1ήᾳ ογζρ]ήη ἡπολάρη]έ {η ῥά Φάδ δν πι Δἰῴολο 
Ρτίαπη 1 Ίας τε ε[ῖ ἐκπέση, Φ1μπα ογασ μπα ελέω Γέτέ: Ἀἴααο ἵτα {πε ααέτος ΤοΓΙ 

Α. 4. ἔκλυσις] Ιπαπηο ἔ ἔκχνσις. τα. Βεϊπεί. Υ. Το. ἳν 1, Ἱεριί ἔκρυσις. 
Α.. 4. χρόνω] Μα]Ίπῃ τρόπω. 
Β.1. σεοσεξένερεν] 1εεσεπάαπι νἱάείας, Φροσεξένορε», πιο επβέ αἆ ΤΗΡΕΙ. Όπα Οτ. Ταἴῑπα Αππὶ ιδόκ. μαβοί 

αοροσένερεν. 

ηῖστο «οἶοτε: αι, Π αιαπάο αοεϊάαί αί ἆε Ἠοπαῖπε 
πιαξζαπἆο πιοπεαί ο{αοι]πῃ, ἴπ ατῖς Ώ)εογυπῃ ἆγεί- 
τυηςαίοτυπι {οἱεῖ ἀεροπί α ἀπαδιις νἱτρίπῖους, α- 
εετάος απίεπα επι νὶκ ευ]έτο αεϊηρῖς, αέ οπἰαίαΓ 
Φηριϊηί Ίπφεπς εορία: ἔωποσιε Γεοεάμηξ επι 
υἱα]αίδας ααϊ Ἠαῖο ΠαρετΗοπὶ αἀάῑδΙ {άπε, τε- 
Ίο Ἱπ ἵεπιρ]απι Ἱαρίάς: αξ πατίαι Ώσίοι]λεις 
ΟΜα]άαις {εεαπἀο ἆε Τριάδας. 

1Υ. Αάῑαει 1ΡΠ πποπς Ὠϊοτρμας, πς ἀῑδις α 
ΓΙοτρµο εεττα: β]ίο, ἆε απο Ίδο Βϊ[εοζία πατταΓΓ. 
Μιητας, οἶπι Πάπα Ἠαδετε ρετουρετεί, εξ ηιι- 
Πεῦτε ρεπας οἁῖο Ρτοίεηιετείωῖ, ρείταπι αὐαπι- 

ἆαπι οοπουδί(α {πο σα]ε[εεῖε: αὐ ρΓάρηαης κ 
{λυπταπα (απιριθ Ίάγεπεπῃ ρτορεπιῖξ ποπαῖηι μ 
ο{ρΏιΠα: Ἠ]ο αγΙ πίεσε εἲ εδσαις νίσεῃς, 
τεπι π ρ]οτία «ετίαππεΏ Ῥτονοτανίς, εἴ οσσυδιί 4, 
ππάε Ρτογ]άσπεῖα Ώθοταπι, ἐαηφ[οσπλα(ις ἃμ 1η 
οοσποππῖπεπι ΠΙΟΠΙΕΠΙ. 

» Να[είεατ 1η «ο ατδος ππα]ο ρὺ αν ἡρίσν 
Επι], αμα; πια]ογαπα «ο Ἅχ κ ΙΑ 
αγῖς συβαπῃ Παβεπείαπι. 
πηαέυγας εἔ «οπςοᾶἒς ε{, αὓ ο πιά ... ο. 
Ματς αἳ εο πυβομροτίς, γίτε ας αμα 
ἀοσεῖ (πεβρμοη κ]. ἂε αν ιον ἃ 

αἹτρα Ἰώὁθκκοκλοκ  Μκωὐέι δν. νά δο-. ---ᾖκκ...., 

ῥα κοσρες μερος ββῥεωγ- ιν ο ιο μμ... 
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τις ΦώΔὸ ος” 

ΤΙτριΣ. - Πασφ) 

να Τέγβις- ποταμός Ὅνι τῆς ̓ Αρμϕίας, τὸν ῥοιῶ χωταφέρων εἰς τε 
τὸν ᾿Αράξίω καὶ τὼ ̓Αρσυκίδα λίμνίω" ὀκαλῖτο δὲ τὸ «εύτερον 
Σόλλαξ, ὅπε. μελερμέωαυόμημόν ὅδι χφτωφερής ὠνομάῶη δὲ Τέγθις δὲ 

αἰῆαν τοιωύτίω.:. Διόνυσος κ: «φξόνοιαν Ἡρας ἐμμανὴς Ἀυόμδμος, «ξι- 
ἤεχετο γἱῶ τε κ Οαλατ]αν, ἀπαλλαγίώαι τᾶ πάθους ἠέλων «γνό- 

μΆμος δὲ ὂν τοῖς καωτ ᾿Αρμϕμίαν τόποι, καὶ τὸν «φθθειρημλῥον ποπεμὸν 
δελδεν μὴ δωάµβΏμος, ἐπεκφλέσατο τὸν Δία «λυόμημος δὲ ἐπήκοος ὁ 
Θεὺς, ἔπεμψεν ἀπ Τίγειν' «ἐφ' ἵς ἀχινδιύως αςσενεχ)εὶς, εἰς τμὴν 

Ὁ αἶύ συµθεοηκότων, τὸν ποταμὼν Τίγρν μετωνὸμασεν' καθὼς ἱσοεέ Θεό- 

Φιλος ὂν α «δι Λίων. Ἑρμιησπάναξ δὲ ὁ Κύποιος ἱρορίας µέμνητα 
ΓΕ ποιαώτης. Διόνυσος ἐροιβεὶς  Αλφεύίοίας γόµφης, κ μήτε δώροις, μήτε 

δεήσεσιν «σαι διωάµλλρος, εἰς τιὼ «αεδειημὴῥίω Τίγθω µετέραλεν τὶὼ 
μορφὼ τᾶ σώματος καὶ «φόοῳ «έσας τὼ ἀγαπωμὴρίω, ανέλαρεν αὐ- 
πώ: κοὶ αἱ τᾶ ποταμΏ χοµέίσας, ἐύνησεν ὑὸν Μῆδω’ ὃς ἀκμάσας εἰς 
πμἰὼ τὰ συγκυρήµαπος, τὸν ποταμὸν Τίγβιν µετωνόμασε ἈΧοθὼς ὑορὰ 
᾿Αρισώνυμος ὃν γ. | 

Έτ β. ΤΓενᾶται ο ἐν ἀπ λίθος Μιωδὰν κολάμόμος, πώνυ λόυκός 

Οο.ς. Σέλλαξ] Σέλαξ εΏὶ αριά Ειβαλίυπι αἆ Ὠϊοηγ{. Ῥοείεα. 976, υδὶ εἈἆοαι τες α]ῖῖα νοτδίς πατταίατ. 
Ο,1ο. προσινιχθὼς] Ῥοτία, πρόσω ἐνιχθείς. Ἑοτίο οἴίβτω οχοἰάἾι ΠΟΙησΏ Ἰοοί ἵα φμόΠῃ ἀοίαίις {ετοθαίατ Ῥαοσμι: 

ἵνα ἐρ' ὃς ἀκωδύνως αρὶς......εἰσονκθής: αἱ η Απι[ϊ το ἵη Ταμαί ῥ. 1158, Ὦ. 
ῬὈ, ο. Μυνδὼν] Μωδὼν η ΑΡρεπάϊος Ποπ Απιβοιε]ιοϊ Ώε Μιταῦ. Αιίου]ε, (αρ. οἶκκ. μδί Ο0οἆ, Ὑϊπάοῦ. ἵπ οἁι- 

ἔἴοπε Ο1. Βοτ]κπιαππ] Ὠαδεί Μωδᾶ». 

ΧΧΙΥ. 6εταπέ πιεπιοσῖαπα, ΒανΊαπι ΤΓ{ρεῖπι ἀεποπιϊπαν]ε: 
ΤιοἙ1ς. 

τα. Τιρεϊ Βυνῖως εβ Αιπιεπία: ἆεβιεῃς ἵπ Α- 
ταχεπι Ππιυϊ ει Ατίοζιάεπι ρα]ιάεπι: ααϊ ρηις 
Βο]]ακ νοςαδαίωτ, Ἰὰ εἩ, Π Ώαης εχρ]ἰςανετῖς νο- 
«επι, αἀ Ίπια (επάεης. Ὠίέχις ααίεπι Τ1οτῖς ε[ε 
οὗ Ἠαης «αυ/Παπ, Βασε]ιις Τωποπίς οὗ Ίγας Πιγῖαϊα 
ππεπίε ρταἀϊτιδ, εἰτοιπιοῬ{ ἴεγγαπι εξ ππατε, μέ 
{ε αὖ ος πιοτδο Ἰρετατει. Όαπι αυἴεπι αἆ ΑΓ- 
ππεπίαπι ἀεγεπίΠει, πες βΒανίαπι Ἠμπς ἵΓαΠατε 
Ροῇει, Ίονεπῃ Ἱηνοςανίε: αι εχαιάϊεῖ εἶας Ρτε- 
εἶδιις τὰ μσεαν αἆ Πρίαπα ππε: α αὐα πε ι]]ο 
Ρετίου]{ ἁΠοτίπιῖπε ροΓῶεας, ἵπ εογάπα αμα: οοηί- 

ΝΟΙ.. Υ. 

υ{ {οεῖθίε ΄Γπεορβί]ας ργῖπιο ἆε Τ,αρίάΐρις. Ἠετ- 
πιεΠαπακ γετο Ογρτίις Ἠαπο Ἠήτοτίαπι Παίταξ. 
Ῥαεοβις Αἱρπεβραα ηΥπιρΏα οοιτερίµ6 απποτε, 
ουπι πες Ρρτεοῖδας πεο πιαπεπίδρις ελη ἀε]πίτε 
Ροῇεε, οοτροτί5 {αἱ {οίπιαη ἵπ Τἱρτίάϊς, ἆε αιια 
ἱοουεῖ {απωις, ΠριΓαπα πιαίαγίες εἲ πετ ρεΓ[Ιλ- 
{ατη ἀῑ]εέχαπι {ααπι {α[οερίε, ταπίαιε ΒαγΊαπα ΡοΓ- 
εανίε, {αΏ]ατο εκ εα Π]ἱο Μεάο: ααἱ οµπι πιαζυΓΘΠΙ 
αἲεὶρΙΠεί αεωτεπι, ἵπ εοταπι αμα; αςεἰἀεταηί πΠῃε- 
πιογίαπη, Βανίαπι Γἱρτίπι αρρε]]ανίε, ας τετυ]]ε 
Ατίζοηγμιις ἴη (εγίῖο. 

Π. Ναίείτατ ἴπ Τρίο ]αρίς Μγπάαπ ἀῑξχας, οσ]- 

Αχ 
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ὃν ἐαν χοτέχη. ἧς, 6ὔδὲν ὑπὸ όΩΝ ἀθκείται φλὼς ἱρορέί Λέων ὁ Ε΄ 
Βυζώτιος ἐ ὃν Υ «ει Ποπαμόμ. 
γ. Παρόκαται δὲ ὠπώ « ὅρὸς Γωζὸ κολάρόμον, - Γωωρὸν τά 

Ῥωξάνως σατράπε: ὃς  εὐσεξὴς ὦν αθὺς τὰς Θεὸς, τῆς ἀμοίραίος ἔ έτυχε 
λάθλτος, μόνος ὂκ. παντων Περσῶν. τολαλασίοι, ἔτεσι ζήσας, κοὶ- ἅτερ 
νόσου πινὸς τελόυτήσας, ὂν παῖς α αρωρέίαις τὸ Γαυρθῦα. παφῆς ἠξιώφη 

πολυτελΏς κἩ) δὲ «πέόνοιαν Θεών τὸ ὅρορ απ᾿ φᾖἒι -ν- μοὶ 
ωνομάῶ η. 9λ 
δε Γενάται ο ὂν ἀπ αι Ἆ: κθιθῆ Όν παρόμοιος ἀγρία" 

ζωύτίω οἱ ἐγχώριοι ρμοίνοντες, ἐλαίῳ. κφζωλειφόμόμοι, Θὔδέποτε νοσᾶσιν 
µέχθι ανάγκης τὰ ανάτα κο ὼς να θρνν; να. λάμοά ο 

Ἱ δ ΙΑ } Ἵσορίας Σιυαφωγῇς. 

ΙκπδοσΣ. | η ρρξο 

α. ᾿Ἰνδὸς ποταμός ὅοι τῆς Ἴνδίας, ῥοΐζῳ μεάλῳ. μάιών νο) εἰς 
7 Ὁν Ἰχβυοφάγων γἱδ; ἐκαλᾶτο δὲ σότερον Μαυσωλός, Ἅπο Μωαυ- 
σωλΏ τῷ Ηλία" μετωνομάῶη δὲ ὃ αἰτίαν τοιαὐτίω. Τῶ Διονύσου 

αωσηρίων τελημλῥων, κο] νε ολες τῇ δεισιδοαιµονία βσόιλοαρῶ- 

των, ᾿Ιδὺς «κά οπισήμων νέος, τιὼ 

Ε. 2. Γαυρὰ» καλύμενον ἀπὸ Ταυρὰν] ΑΕεαιιοέ Μαιβασο Ίοβοτε ]πὺοπί Έτασα ἰοττωϊπαίίοπε, Ταυρανὸς, καλόμενον 
| Αοαϊρίοπάσπι, (ἄαπταπας ἀῑέταδ α («απταπο Μαΐταρα, β]ο Ἐποχαπί. απὸ Τανρα νοῦ----. 

Ὀξυάλκε τὸ Ῥασιλέως Φυγατέροι 

. 

Ε. 6. τοῦ Γαυμανοῦ---Μανσωμὸν µετωνομάσ» ] Τταπίροπεπάα {απί Ἠοο πιοᾶο, τῷ Μανσωροῦ---Γαυρανὸς μέωνομάθη. 
Α. 5. Τοῦ Διούσον] Ῥοτϊθεπάμπι εγαξ Τῶν Διονύσυ, νε] Των τοῦ Διούσο. 

πῖπο αἶδιφ; αυεπι { Ἠαῦεαί ααἱς, ποη Ρροβωπέ εἰ 
{ετα Ῥείια οβποετε: ωί πατταί 1ιεο ΒΥζαηάμ8 
τετζίο ἆε Εἰιπιϊηίδις, 

ΠΠ. Αά]αοεί ρτορε πιοης (αµαηιυς, 4 (ζαυτάπο 
Ελοχαπίς, βαΐίταρα {ς ἁῑάως: αι ουπι ρἱείαία 
ετρα Ώεος εχοε]]ετεί, ρατί ρταῖ]α αὓ 19 Γοπιµῃς- 
ταῖυς εῇ. Βο]ις επἶπι εχ οπιπίρις Ρετῄς (τεςεηίε- 
Άπιυπι 2ΏΏαπα αθεὶρῖε, εἰ πε πποίρο μ]]ο γίταα 
ουσια πιοτίε οοπηπηυίαης, 1π οαουπηϊπίθως (ααιταπὶ 
ποπ πιασπίῃοε ες {ρ]επά]άε {ερι]ευς εί. Ίεο- 
τΗπῃ γετο νο]απῖαίε πιοης Μαιῄοτις αῦ εο ΠΟΠΠΕΠ 
αεοερῖτ. 
ΕΙΝ. Οτείοις ΙΠπ «ο Πειοα αι Ποτάεο αρτε[εί 

Ππιϊ]]ς εί: Ώαης  λοάώὰ (οἱεηέ α]είασετε, ε]αί- 
4μο Ροΐΐοα οἶθο παπά! πι]]ο πποίρο Ιαροταπί, 
οπες εο5 ρτεπῖς πποτεῖς πεσείΠίας: μέ ἀοσείῖ Φο- 

Ώταίμς Ρείπιο Ηιτοτία Εαδυ]οία (οἱ]εξίοπε, 
ΧΧΥ. 
Ίνρῦς, 

1. Ιπόάις βαγ]ας εβ Ιπάία, ἵπ ιώήγορο. 
τωπῃ ἵετταπι ταρίἀο Ἱπιρεία Βμεῃς 
Ρτίμς Μαιίο]ας α Μαυίοίο ῥο]ῖς Πο: παίαγίε 
αμίεπι ἀείπάε ΠοππεΠ οὗ σης ολι{]απι.. Ώιπα Βας- 
εἶιο {βογα Πετεηε, εἰ Ιπάίρεπα Γαρετ{είοπῖ ας Γ6- 
Πρ]οπί Ιηεεηίος απίππος Ἠαδεγεπῖ, Ἰπάμ5 Ίαγεηωπι 
ποριἡβμπηυς, Οχγα]οί τερίς β]απι Ὦαπιαίαἱοἰδαπι 

ες 1166 

πρ νε» ον 

αν 
μή 
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᾿"Δαμασιλκίδαν χφωηφοροῦσον βιασώμΆρος ἔφλειρεν' ζητάμἆρος δὲ πο 

τᾶ τυράννα «οξὺς χόλαση, 39 Φφόκον ἑαυτὸν ἔραλεν εἰς ποταμὸν Μαυ- 
σωλόν' ὃς ἀπ' αυτά ᾿νδὺς µετωνομάῶη. 

β. Γενᾶται δὲ ὂν ἀντα λίδοο «φθοσαγορόυόμΆμος ὃν ὅτιν Φφορῶσν 
αἱ πώβλενοι, χατ' Θὄδένα τρόπον τὰς Φθορέας Φφορομόται. 

το γι Φύεται δὲ καὶ βοτώη, Καρπύκη χαλεμλη, Βεγλώοστῳ αρ- 
όμοιος" ποιᾶ δὲ ἄριρο «οεὸς ἰκτερικὺς μεθ ὕδωτος χλιαρᾶ ὀδομηῤη τοῖς 

πώογμσυ χα.δὼς ἱσορ Κλειτοφῶν ὁ Ῥόδος ὂν ἑ Ἰνδικῶν. 
δ. Παράκεται ο) ὧν ὅροο Λίλαιον «φςθσαγορόυόμενον, Ἀπὸ Λι- 

λαΐη ποιμῥος. Οὗτος 3 δειπδαίµων ὑπσάρχων, κο μόνος σεόµενος Ἱ. 
Σελίώίΐω, νυκτὸς βαείας ὀκτελᾶ τὰ μυςήρκα Ὁ «εδειρημλῥης. Βαρέως 

δὲ οἱ λοιποὶ }εοὶ ἁπιμίαν Φέροντες, ἔπεμνψαν ὠνπά δύο λέονᾶς κν- 

μεθς ὑφ ὧν αἱααπαρουχ)εὶς, τὸν βίο «ξέλωπε. Σελίώη δὲ τὸν 
θὐεργέτίω µετέραλεν εἰς ὁμώνυμον ὄρος. 

έ. ΤΓενᾶται δὲ ἐν ὠππ) λίδος Κλιτορὶς ὀνομαζόμενος ἐπ δὲ λίαν 
µελάγχρας ὃν κόσµα άρω οἱ ἐγχώβιοι Φοροῦσν ὂν τοῖς Σωτηρίοις 
κφλὼς ἱσορὰ ᾿Αρισοτέλης ὂν ὃ' «δι Τοζεμὸμ. 

Β. ο. λίΦος προσαγορευόµενος] Εκοϊάϊξ ποππεπ Τιαρίάϊν. Ίπ εἀϊῖοπε Μαιβαοϊ εβ λίνος σροσαγορευόµενος Καρπύκ», 
ΡΙϊ εττογε, Ώπο ἱταπ/[ροπεπίϊ ΠΟππεΠ α Μαυβαοο Ροβ βοτάνη απποϊαίππα. ΑἩίετ εἴίαπι Ίος 

1ρίο ἵπ Ίοοο (ατδανΙί 6τ. Τ,αῖπα 1624 λίθος Καρπύκη «ωροσαγορενόµενος. 

. Καρπύκη καλνμένη] ΑἀάάῑάίπιαΦ εκ Βίοῦαο Ρ. 54ο. Ῥο]απῃι Καρπύκη Ὠαδεί (τ. Ιμα, 1ό2ο, 

. ἐκτελε] Νοπ {εταπα γε] ἵπ Ώου {οτϊρίοτε. Βογίρεπάμπη εγαί ἐξετέλεν. 

. ἀτιμίαν] Ίππππο, τὴν ἀτιμία». 

. ἀξέλειπεω] Εκίσυυπα αωῑάεπα, πες ἵαπιεῃ περ]ρεπάωπα, Οταοο-Τιαἴπαπα 1624. Ἡαῦετο ἐξέλιπεν. 

. ἓν τοῖς Σωτηείοις] ἓν τοῖς ὠταρίοις, {π αμγσε], νετε οοτεῖρίι ΤΗ. Ῥεϊπεβιας Υ. Τ.. 1. 19. ἵπ 418Π1 6ΟΙΤε- 
ἀῑοπεπι Ρροῇβεα, ἵσπαταθ οοσυραία; 4 Ἐεϊπεβο Ἱπνεπίϊοπία, Ιποῖάϊι Τ. Βιερὶ. Βετηατάις αἆ Ῥ(ο]]απι Ώς 
Τ,αριάῖρις Ρ. 20. Ἠνο ἵτεπι ἁμοῖτ Ἰεξείο εἀτεῖοηί9 Βαβ]εεπ[ς Σωταςίοις. 

ΘΩΩΩΨ -ἲ «Β ωο ο πα 

κ, ῳ 

εἰίρεταπι ταρίατη νυἱειανίε. Οωκ[ίως γετο α ΤΥ- 
ΤΑΏΠΟ υζ Ἱαετείῖ ρα:Πας, Ρτᾶ ππετα {ς ἀεάῑε ρταεἰ- 
Ρίτεπη ἵπ Βανίαπι Μαυίοίαπα: ο μί αὓ «ο ἀῑέτως εί 
Ιπάμς, | 

Π. Ναίείεατ ἵπ «ο ]αρί (ατργοε ἀῑξδεις; αιεπι 
εἶπι ρείταηῖ νἱτρίπες, Ἠλιάφιλαμαπι {βαργαίογες 
ΣΙπΙεΠ{. ι 

11. Οτείεῖε εἴ Ιρίάεπι ειδα Βισ]ο[ο Ππο]]]- 
τα: ουα: Ἰαυοταπείδις τεσῖο πιοΓῦο εχΗΙδίέα επι 
20υα ἱερίὰλ, «ο Ἰδετας: ιτ τείετί Οίορβοη 
Ἐλοάϊις ρεῖπιο Ἐετιπι Γπάϊοατωπι. 
ΤΙΥ. Αά]αεῖ ἱρᾷ πιοῃς 1,11μεις ἀῑέχις α 11]αο 

ῥαΐοτο. Ἠῖο επίπι ομπι {αρεγβϊεϊοία ε[ῃεί, ο 
{οἱας Ταπαπι τενετεζείατ, Ριοβιπάα ποξϊε εἶις 
πιγβετῖα οε]ευταναι. Όυεπι «οπίεπαρίαπα υπ ΙΠ]- 
αμε {εττεπί τε]]αμί ὨΙ, αά ρίαπι ἆμος ἵπιπιαπες 
1,εοπες πι{εταπῖ: α ααίδις ἁῑ]απίαίας Ρρετῖ]ε. 
Ίαπα νετο ομ]ίογεπι {ααπι πωίαν{ς ἵΠ πιοηίεπα 
οορποπιίπεῃη, 

. ἹΝα{είεατ ἵπ εο ]αρὶς ΟἨεοτῖς ἀῑδεας: α αἱ 
οπιηίπο πίρετ εῄ, εί ο{ῃα(Ης ρτατία αὉ ἱπάϊρεηίς 
ρεβατί {ο]ες ἵπ Ροτετίδ: ιξ ἆοοες ΑπζοιεΙες 
αιατίο ἆε Εἰαπιίηίδις, 

4κ 3 
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λα Μνν ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΟΜΗΡΟΥ. 

Α. 

ΡΕ νΙτα ΕΤ ΡΟΕΡΒΙ 

ΠοΝεἘΕ α |. 

1. 

α. ΕΡΙΓΤΟΝ  ἴσως δόξειέ πα Φολυπραγμωξν αῑθὶ Ὁμήρω, 
ποίων τε ἰὦ Ὕονέων, Ὀ πολ’ ἐπὲὶ μησ] αὐτὸς ἠξίωσν εἰπεῖν 

αδὶ αὐτᾶ, δλλ ὅπως ἐγκρατῶς ἔάγεν ὡς μηδὲ τὶὼ Ἀρχίιωὼ τὰ ὀνόματος 

ὀπιμνιῶ ἡδα Ἐπει δὲ ὡς «σθὺς εἰσαγωγλὼ ν δεχμόῥων παιδεύεὼς 
χβήσιµος ἡ πολυπειρία, ειρασυμεα εἶπειν ὅσα ἱσόρηται τοῖς παλαιοῖς 

αἲδι ἀπ. 
β. Ἔφορο, Ὢ ἓν ὁ Κυμαῖος ὂν συντά[µαπ τὸ «πηγραφομδύῳ Ἔπι- 

Α.,1. ΠΕΡΙ---ΟΜΗΡΟΥ, Α.] Ώπος Πῦτον νι]σο ἵπ παπι οοπ(ημαίοῦ, ἀῑνετίορ 4ο ἀϊε]απσεπάο» εΠε ἁιάαπα 
νιάεταπί νυὶτὶ ἀοξ : μίεταιε ἀϊνεγίατα υἱάείας Ώαβετε αμέτοτεπα : οετίε, πειῖετ Ῥ]ιίατοβυπα. Ῥ]ητα ἵπ 
Απιπιαάγετβοπίδας ἀἴοετε εοπ({πἱππυ», Ὀέταπιαιε ΠΌταπι ἀἰθληχίηχας ποῖῖ ΠΗΠΠετοΤΙΙΠ α,β. 

1. ὉΡΕΕΝΥΝΑΟΑΝΕΙΜ ἔοτιαΠε ποππι]]]ς ν|- 
ἀεαίωτ, {οἀμ]ο ἆε Ἡοπιετο αµετε; ο. 

ΡατεπΡρις εί υπἆε οτίως βαετίε; ουπι πε Πρίε απῖ- 

Ἱπάβεμείοπεπα οετίε εοταπα ααΐ εταάϊτί Ἱποῖρίαπε 
υεῖ]]ς εβ οοση!τἰοηῖς «σρία εί γατῖεία», οοπαδίπαας 
εα τείεττε ας ἆε εο Απιϊααϊ πιεπιοτία ργοάϊ- 

ἀεπι ἄε [αής τερις ρτοάετε ἀἴσπαεις Πε, ἵπιπιο αἆεο 
{ε οοπΕπιετῖς μέ οπιπίπο πε ποπαϊπ]ς αιίάεπα {11 
πιεηίομεπι {εεετῖε. ΑίίαπιεΏ, ααλπάοφαἰάσπα αἆ 

ἀετιπί. 
Π. Έρμοτις Ισίεας Οπισυς, ἵη Ἠρτο ουῖ Εἶξιι- 

ἵωαι [εοῖς ας γεῦις ῥαίγήρ, Ἰὰ αδεης μὲ επι Οι- 
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χωρω, Κυμαῖον αὐτὸν Ἀποδεικνιώαι Φειρώμενος, Φφηῶν ὅτ ᾿ Ατελλῆς κοὶ Α 
Μαίΐων κὶ Δίος ἀδελφοὶ Κυμοῖοι τὸ ος ὧν Δίος μῥ δω χεέα µετ- 
ῴχησω εἰς Ασκρίω κὠμίω Ὁ Ῥοιωτας, καχεῖ γήμας τὰὺ Πυκιμήδίω, 
ἐγλύνησεν 'Ἡσοδον ᾿Ατελλῆς δὲ τελόυτήσας ὂν τῇ πατρίδ Κόμη, χατ- 
έλιπε θυγατέρα Κβιρηΐδα τουώομα, «οζοστησάμΆρος αὐτῇ τὸν ἀδελφὸν 
Μαΐοα᾽ ὃς α]οωρόύσας τὶὼ «φεθειρημθμίω, καὶ Ὅ Ἀπὸ τἴα πολμήν οὐχ) 
τὰ 3εγονόπ δείσας χοτάγνωσν, ἔδωκεν αὐτὼ «πξὸς γάµον Φημίῳ τὰ 
Συυραίῳ διδασιάλω γραμμαπων. Φοιπῶσα δὲ αὐτὴ οι τὰς πλιυὺς 
οἱ ἦσων «Ὁρὰ τῷ Μέληπ, ἀπειώησε τὸν Ὅμηρον οὖὶ τὸν ποταμὸν, καὶ 
α[ τῶτο Μελησμὴς ἐκλήθη᾽ µετωνμάῶη δὲ Ὅμηρος ἐπειδὶ τὼς 
ὄψεις ἐπηεώθη' οὕτω δὲ ἐκαλομῦ οἵτε Κυμαῖοι καὶ οἱ Ίωνες τοὺς τὰς 
ὄψεις πεπηρωμΆῤης «Όροι τὸ δεᾷ-ωι Ἱ ὁμηθόνόντων, ὃ ὅοι Ὅ' ἡγεμλῥων. 
Ταῦτα μὴν Ἔφορος, 

Υ.. ᾿Αρσυτέλης δὲ ὂν τῷ τρίτῳ «δι Τοητκῆς, ὂν Ίῳ Φιὰ τῇ 
νήσῳ, κα ὃν χομρὸν Νηλόὺς ὁ Κόδυα τ Ἰωνκῆς ἀποικίας ἡγεῖτο, κόρίω 
πνὰ αγ ὀβιχωρίων νομλύίω ὑπό ππνος Φαίµονος τἴ συγχορόυΏδ Μά- 
σοις ἐγχώμονα, αἰδεθείσων τὸ συμοὰν ἈΦ, τὸν ὀγχον τῆς γαφρὸς, ἐλλεν - 
εἰς τι χωβίον τὸ καλάμᾶμον Αἴγιαν εἰς ὃ χαταδιαμόνας ληκὰς αν- 

δραποδίσαι τὼ «σοδρημὴῥίω, καὶ ἀγαγόνᾶς εἰς Σμύεναν Έσαν ὑπὸ Λυδοῖς 
τότε, τά βασλᾶ τό Λυδῶν ὄνπ «Φφίλῳ πουύοµα Μαΐοι αρίσωῶα/ 

Β. 4. ἐπὶ τὸν ποταμὸν επάμπι, ἐπὶ τῷ πζαμο, πὲ πιοχ 9εά. γ. ἐπὶ τῇ πὀαμὺ Ἠαδεῖ Ῥτοείας ἵπ Ὑπία Ἠοππετί, μ Ὠ μά ο. . η{ ο) 

πηαευπα ΕαϊΠε οεεπάαξ, ρτοάϊς, Αεε]]επι, Ἰήλεοπεπι, 
ει Ὠΐωπι, {ταίΤε», 6επετε Ὁπιαος ΕαϊΠε: αμοτυπι 
Ώταπι αγῖς αεπ αι, Α{οτατη, Βοροτία ραδυπῃ, 
εοπιπιστοῇε, ντ. Ῥγείπιεάε αχοτε ἁμέία Ἠς- 
Ποάαπι ΡτοστεαΠε: Ατε]]επι Ἱπ ραϊτῖα Όαπια 
πποτίπυπι ε[Πε, τε]δα Βία Οτίθνειάε, ε]αίααε 
εωτε]α {ταιτί Ἰαεοπῖ «οπηπιεμάαία. Αί Ἠυης ρι- 
εἶ]α; νἱτρϊπίεαίεπα  νἰο]αβε, Ιπάεφιε νετίταπι πε 
οἴνεν {αοϊποτῖς αὉ Ιρίο ραπας εχίρετεηί, ΕΠΙ 
Ῥμεππίο Ἀπιγτησο Ἱμάιπιασηίτο ἵπ πιαίτιπιοπίαπα 
ἀεάμπε. Τ]απι οοπιπιεληίεπῃ αἆ Ίαναετα Ἰαχία Με. 
Ίετεπι Βινίαπι Πτα, Ιδὶ ρτορε Βαγίαπα ΡρερετίΠε 
Ἠοπιετωπι, ἵπάε Με]είσεπεπι αρρε]]αίαπα: Ρο[εεα 
αυίοπα πιωίαίο ποπιίπε ἩἨοππεγωπῃ νοςαίωπα, ααοά 

οευ]οτιπα Ἱπιίπε οαρία5 εῆεε: 19 επῖπι α Οι- 
πισεὶς Ἰωπαῖηε οοι]ογιπα οαρίο ὁμήρες ἀῑςϊ {ο]ϊεος 
[αΠε, αιιοά "ὁμηρευόντωγ, 1ὰ εἴε, ἀμέτογαπι, Ιπάϊρε- 
τεηε. ο Έρμοτας. μα 

ΠΠ. Ατϊβοιε]ε», ἵπ τετίο Ἠῦτο ἆε Ῥοείίσα 
Ατίε, ρτοάϊε, ΤΠ Ἱπία]α Το, 4αο ἔεπιροτε Οοάτις 
ἸΝε]εί Π]ας οοἱοπία: ἵα Ιοπίαπι ἀμοεπάα: ρταβαῖες 
4 σεηῖο αμοάαπι εΧ εοζιπι ΏΙΠΙΕΤΟ αἱ οµπι Μωής 
εἶοτος ἁμουηῖ, οοπιρτεῇαπα, αμαπη {2681 εαπι ΡΓΟ- 
Ρίετ Ιπεμπιε[οεηίεπα μίεταπα ριάετεῖ, οοποεβή]ε ἵπ 
τερίοπεπι αμλπιάαπα ποπηίπε Ἠσίπαπι. Τρί α ριᾶ- 
ἀοπίδις, αυἱ εο εχοιΓΠοπεπι ΕεοίΠεπε, εαρίαπα, 
ἀιέϊαπιαμε ἵπ Όπιγγπαπι µτῦεπῃ 1]]ο ΗΡΑ 1γ- 
ἆῑς (ωο]εξχαπι, Τ,γάοτιπι τοσὶ Μαιοπ, {οεῖο {ωο, 

, 

| 

| 
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α τὸν δὲ ἀγοπήσαντα πὼ κόρίω. 249; τὸ (πάλλος, Ὑημαῃ ἰὼ λα τείσασαν 
αοὰ τὰ Μέλητ, καὶ συ ε)εῖσων ὑπὸ τῆς ὧδ ῦος, ἔτυχεν Ἀποκυῆσαι τον 

"Ὅμηρον οχι τῷ ποτεμφ. Ὃν ἀναλαξὼν ὁ Μαΐων, ὡς ἴδιον ἔτεεφε, τῆς 

Κριθηΐδος μῷ τὶιὸ κύησυ ἀὐθέως τελόυτησάσης. Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ 

δελιθόντος οἱ αὐτὸς ἐτελόύτησε. ᾿Τῶν δὲ Λυδῶν χοταποναμθων ὑπὸ 

᾿Αἰολέων, αἱ κεμάντων. χωπαλιπᾶν τὶὼ Σμύραν, κο αηρυξάντων ν 

5 ἡγεμόνων τὸν βελόμῆρω ἀχολε)εῦ, οἴξιέναι τῆς πόλεως, ἔπ νήπιος ὢν 

Ὅμηρος ἔφη κ) αὐτὸς βάλε ὁμηρᾶν' ὅλεν ἂντ Μελεσμᾶς, Όμηρος 

«αςβσηγορόί»η. 
ας Γθόμθρος δὲ ἐ ν ἡλωία, αἱ δόδαν οι ποιητικῇ κεκτημὴρον ἠδη, 

Επηβώτα τὸν Ὁεὺν Των τε εἴη γονέων κοὶ πόνεν ὁ δὲ ἀνδλεν ἅτως, 

Ἔτν Ίος νήσος μήτξὸς παρ Ἰ σε Οσυόντο 
Αη ἄλλα νέων ὠνδνῶν ἄθιγμα Φύλαζαι. 

Ν . 

ὃ Φέρεται καὶ ἕτερος “χρησμὸς πόβίτος, 
Ὄλθιε κο ) δύσδαιµων" ἔφυς 9ὃ ἐπ᾽ ἀμφοτέροιστ' 
Πατείδα δίζαι μητθὸς δέ του οὐ ποντέός έσ, 
Μητρόπολις ὂν ήσῳ στὸ Κρήτης εὑρέης, | 
Μίνωος γας ὅτε αγεδὸν ἕ ἅτ᾽ 2στο τηλ. ή 

Ἐν τῇ ση μόιρά ἐσ τελόύτήσαι βιότοιο, 
Εὖτ ἂν Σσὺ γλώδης παίδων μὲ γνῶς ἐπακόσοις 
Δυσζιώετον σκολιάῖσι λόγοις εἰρημιένον ὕμνον. 

Ἑ. 6. Ἔτιν Ἴος---] ος Ίο γετίας ἀείποερς {α0]εξχος ἆποῦας ρεϊπιῖς {εαυοπ{ῖ οσασπ]1 ὄλθιε---οὐ πατρός ἔσι, πέ 
Όπυπι οταρμ]απα Ώε]ρΗῖς ἴπ οὀἱωπηπα Βαϊυσς ἩἨοπιετί {αρ[οπρέαπα, τείετί Ῥαι[απίας κ. 24. Αἰίογαπα 
ὄλβιε---αγόρως, Ρατίῖπι οἱ {ρατβπι πιεπηοταί (Ἐποπιαις αριά Ειίορ. Ῥ. Ε. Υ.43. Αριά πίσαπιᾳιε 
αιεεάαπι ε[ὶ νατἰεία». 

ἆοπο ἀαίατα, οὗ εοαιε ρυ]ολτϊειάϊπῖς ολα ἵπ ΙΝΨ. Αἀπ]εις Ίαπα αἳ ροεεῖςα αγίο ΠΟΠΊΕΠ «0Π- 
ππαϊγἰπιοπίαπι αΠιπιέλπα: πιοχ αωμπ] αἆ Με]είοπι 
Βυν]απι ἀεσεῃς Ρρατεις ἀο]οτίδις οἴτοαπινεπίτείιή, 
βοεϊάϊῆε ως Ἠοιπετιπι Ίμχία Πρίαπα  Βαγίαπι ρα- 
τετεῖ: ΟπΔιεῖάε οοπΕΠΙο εκ Ροτία πιογέυα, Ιη- 

{πηΐεπι {α{οερέωπη εἰ ὑς {ασ επιίτίεαπι α Λήαο- 
ηε: αυεπ ἱρίαπ είαπη Παιιά πηω]το ροβ οὐ[ε. 
Ῥοττο 1μγάϊ 10 /Εοϊϊδις Ρε]]ο ρτεβῖ αμα. Όπιγί- 
παίη τεβπᾳμετε ἀεοτεγ]Πεπε, «οἵἩπιιε ρτηεῖρες 
Ρεί ΡΙᾶοοπεπι εἀϊκίΠεηί µτ αμίομππφιε 1ρίος {6- 
αυἱ γε]]εί, αὸε εργεἀετεέατ, Ἡοπιεταπι Ρυεγα]απι 
εἰίαπιπυπα ἀῑκις, {ε 4µοφιε νε]]ε ὁμηρεῖν, 1 εί, 
/ εφ: ἱπὰε ρτο Με]είσεπο ἩΗοπιετηπι Ἄρρο]α- 
ταπι, 

νο.. Υ. 

{εοιία5, ἂε ρατεπεῖδας εἰ ραϊγία Ώευπι οοη{α]α1ε : 
Παιε Πς τε[ροπά[ε, 

Ἱη{α]α Το πιαἰτῖ Ρραϊτία εβ, γἱία Ὥσρο ᾳποαπε 8ιπ- 
έχασα 

Αοοϊρῖες: {οᾶ ἴα Ἰαγεπῖ]ε α»πῖσπια σανεῖο. 

ΑἹτεγαπι 4µοαιε οτάς]απη {α]ε {ετεΓ, 
Εεὶικ εἰ πα]{ετ, αἆ {οτίεπα «9 αμῖα πβίι8 υίταπιαπς, 
Ρεταπ]τῖ» ραϊσίαπι :. πιαϊτῖο ΕἴΒὶ, ποῃ. ραίσί οχβαί 
Ῥαϊτία, ἵπ υπἀοίο ]αοεί Ώαρο Ῥοπίο Ἱπία]α, Οτεία; 
ΊΝοπ αἆεο νὶεῖπα, εἴ ποῃ Ίοησε π{ᾳτε τεπιοίᾶ. 
ἨΗ]ιο {ε {αία (μα οοσεηί ἀεοεάετε ν]ΐα, 
Οαπι ρυετῖ Ισποί οὈίοαταπι απιραρίθας οἶῖπι 
ΒΕΓΠΙΟΠΕΠΑ Ἰπνο]γεπί, ἵεᾳπε Ἠμῃο ενοῖνετο Ροίορπέ ; 

4 Ὑ 
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Καὶ (ων καὶ Φνίµενος' Φθίµενς δὲ ἔτι σολλὸν ὠγήρως. 

Μετ᾿ οὐ πολωὺ χρόνον πλέων ἐς Θήρας οτι τὰ Κρόνια ἀθὼν δὲ οὗτος 
ἄγεται παρ αὐτοῖς µησικός ἦλλεν ἐς Ιον. ἔνδα οπι πέτρας χαεζὀό- 
μὗρος ἐεάσωτο ἁλιεις «ολσπλέονᾶ:, ὧν ἐπιωθώνετο εἰ τι ἔχοιεν. Οἱ δὲ, 

ολ τῇ Φηῤόνωι μή μύδὺ, Φλιρίζοωι ἂν Ἀιὸ ὃ Ὑππρίν 3 9ήρός 
«/ 2 τοῥ 

ἅτως αἲΤΕΧΘΑΥαντο 

714 

Ὅος ἔλομεν, λιπόµεοδα΄ ὅοσ ὄχ, ἔλομεν, Φερόμεο)α 
9 ) ει 2ἡ ΑΔ ν 2/ λώ ον 2 / ἳ αν 

αἰὐιοσόμῆ]μοι ὡς ρα ἓς μὺ ἔλαβον τ. Φ)ἠεῶν, Ἀποκτείαντες ΧΦΤέλιπο' 
η 3 2 5/ » ο”. 9 ε 9 4 η 

οὓς ο) σὔχ ἔλαβον, ὂν τῇ ἐῶῆτι Φέροιε. Οπξ οὗ διωηλεὶς συμδαλᾶν 

Ὅμηρος, Ἀ]ὰ τιὼ αθυμίαν ἐτελεύτησ. Θαψ/αντες δὲ αὐτὸν οἱ Ἰῆται 
μεγαλοπθεπὼς τοιόνδε ἐπέγραψαν ἀπὸ τὰ τάφῳ 

Ἐνθάδε τὰὸ ἱερὰν κεφαλίὼ καπὼ γαῖα καλύπΊει 
᾿Ανδιών ἠρώων κοσµήτορα θείον Ὅμωυρυν. 

Εἰὰ δὲ οἱ καὶ Κολοφώνιον αὐτὸν ποδεωιωτω, µεγίτω τεκµηβίῳ χρώ- 
μἆμοι «οεὺς αἀπόδεξω, τῷ ο τὸ ἀνδριάντος οπηγεγρομμδω ἐλεγείῳ' 
έχει δὲ οὕτως, 

Υίε Μέλητος, Ὅμηςε, συ ο) κλέος Ἑλλάδι πείση, 
Καὶ Κολοθώνι πάώτρη «ηκοις ἐς οἶδιον' 

Α.. 3. ᾿Ἠελίδων ὄσσων] Ἠοο πΙΒΏϊ εΠε Ἰαάϊσαϊ Ἐπποβιας, Ρτεείετεπς 1ὰ αιιοᾶ αραιά Ἐπ{είαπα εβ Ἠελίων δισσῶ», 
βοοϊρίεης {εοππάνπι Ὑϊσετίαπα ἆς σεπαέπἰς οοµ. Αἲ γα]φαίαπα 4ε οεοῖς οµ] αοοϊρϊεπάωπι. 

Β.τ. φδειρίζεδαι] Ἐοτίε, Φδειίσαδαι. 

ΟΩυ]ρρε ἀπρίεα νι {αίαπι ΗΡΙ οοπ1σί : οτβπῃ απ Ηοππεγυς εοπ]εξαπάο αΠεαιΐ ποι Ρο[ῖεί, - 
Ταπϊπίοας, {αρετῖς Μία Ιπππιοτίαῖρας ααπαί : 
Ῥοβ πποτῖεπα {ε υἱῖα πιαπεί {οουτα {επεξῖα». 

Νο ππα]έο ρο[ῖ έεπιροτε Τηεῦας πανῖραης αἆ βα- 
ἑατηα]α, αὐοά 1δί οεγίαππεη πιωΠοιπῃ οε]εῦταίως, 
Ίωπι νεπῖτ. 1ΤΡί {αχο Ιηπάεῃς, Ρϊ(σαίογες γἱάϊε αᾱ- 
ηαν]ραηῖες, εοίαιε Ιπίεττοσαγίε, παπα αιίά Ἠαῦε- 
τεητ. ΠΠ αιοά Πχ] οσα, {εά «αρίυτα Ρεπι- 
τα εἴ οεἱο ρεάϊςι]ος Ἱερίπεπε, ἴω τε[ροπἀεταηί 

Άοη οβρία αβετίπιυ: {αεταπί αμα; εαρία τε]ςτῖ9, 

επὶσπιαίε ΠσηίΠεληίες, {6, 4405 οερίΠεπί ρεάίει- 
Ιο5, εος οος]{ος τε]αιή{Πε, αὖος νεΓο ποῃ οερίΠεηί 
εος {ε ἵη γεβιπιεηεῖς {ω] {εοιπι {εττε. ΌΏιοά 

τα αη]πηϊ ἆο]οτε πποτέμιις εβ. Ἱεηίε εαπῃ πας- 
πίῃοε Περε]ίνεταηί, Ίας αἀάιία {εριίετο Ιπίοτίρ- 
Ποπε, ο ἐ | 

Τεττα {Ἀοταπῃ οαρυῖ Ἠ]ο ἀῑνϊπὶ οσσα]ίαί Ἠοππετί, 
Ἠετουπῃ ερτερῖας αἱ ἀῑχίί σασπιῖπε ἸαμάεἙ. 

Ῥυπέ αὔοαιε αιἱ Οοἱορλοπίαπι επι ΓαΙΠε ρετΠῖ- 
Ῥεαπε, πιαχίππο υεηίς Ργουαπάα {επίεπεῖα {ας 
ατσιπιεῃίο, εἰεσίασο σατπιίπε 1ρᾳνς [αμα Ἱη- 
{ετίρῖο Ἠοςςε, 

Ἱψαία Με]είῖ Ἠοπιετε, οΓπαβϊ ποπιῖπε (ΤαΙ08 
ΑΦιετπο εἰ ραἰτίαπῃ ααϊ Οοἱοριοπα ἔπαπη : 

ο πα πα ο Ου -- 

ὦὤν μα" 

ο «νο ος 



| 

ἡ 
ἴ 
{ 

νο ο ον 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. ΔΑ. τς 

ας ο τολον Κὶ κάσδι ὡποάν ψνχᾷ ἡνήαια κάρας 
Διοσὼς ἡμίλέων Ὑορνάμενν σελίδα». 

Ὑμνᾶ δι, ἡ μὲν νόσον ᾿Ὀδυσσηος Φολύπλαγκτον, 
Ἡ 3 τὸν Ἰλιακὸν Δαρδανιδῶν πόλεμο. | 

"Αξιον δὲ μηδὲ τὸ ὑπὸ τῷ ᾿Ανππώτου }ραφὲν «ἴιγραμμα, αδαλιπξν, 
μδρ 9 ᾽ τα  ϐ/ µ | 

ἔχον οὗχ. ἀσμῥως ἔχει δὲ ὅτως 
Β Οἱ μὺ σεὺ Κολοβώνα τι ἀωήτειραν, Όμηρε, 

Οἱ δὲ καλὼν Σμύρναν, οἱ δὲ ἐνέπεσι Χϊον 
Οἱ δι Ἴο, οἱ δὲ εβόασων ἐύκλαρον Σαλαμῖνα" 

. Οἱ δέ νυ τὸν Λαπιῶν µατέρα Θεοσαλίαν" 
Ἴλλλοι δὲ ἄλλο µέλαθρον ἀνίαχον' εἳ δέ µε Φοίθὰ 

Χρὴ λέξαι σινυτὼν ἀμφαδὼ µαντοσιύαν, 
᾿ΤΙώτρη τοι τελέφει μέγας ἐρανὸς, ὁκ δὲ γιωαικὸς 

τς Οὐ θναπῶς, ματθὺς ὃν, ἔπλεο Καλλιόπας. 

ο έ. Γεέῶαι δὲ αὐτόν Φασι τοῖς χρόνοι, οἱ μὸ κὉ τὸν Τρωϊκὸν πό- 

λεμον, οὗ καὶ αὐτόβίω γνέῷαι οἱ δὲ μΏ ἑχωτὸν έτη τὰ πολέμα' ἄλλοι 

"δὲ μπ φοτήκοπι ἑκατόν. Έγραψε δὲ ποιήματα δύο, Ἰλιάδα, καὶ 
Ὀδύωειαν ὡς δὲ πνες, ὐχ ἀλη)ῶς λέγωτες, γυμνασίας καὶ παιδιᾶς Οδύωειων᾽ ὡς δὲ σὔχ ἆλ λ διά 
ἔνεχφ, καὶ Βατροχομυομαγίαν «φθθδεὶς καὶ Μαργίτίω. | 

σ. Τὰ δὲ ΤρωϊκἩ πολέμε καθ Ὅμηρο πνές Φασν Ὀεχίιωὼ τ) 
ρ πιὼ τἴ Φεῶν κρίσν, ρας κο ᾿Αθίωᾶς καὶ Αφροδίτης, «θὶ κόλλες 

ὑπ' ᾿Αλεξάνδια νομδῥην λέγει }ὸ τὸν ποιητἠὼ, 
Ὃς νάκεοσε Όεὰς ὅτε οἳ µέοσαυλον ἴκοντο, 
Τ4ὺ δν ἤνεοσ ἣ οἱ πόρε µαχλοσιώίω ἀλεγευλώ. 

Α. 6, ἀσμένως] ἀσέμνως οἳ ἵπ Ρτοπηία ϱβ νίάετε, εἴ πιοπυῖέ νεγεϊίαιο Χγ]απάετ: περ]εέχις ἱρποταίιίνο Βαγπε[ίο 
εί Ἐτπείίο, απογαπῃ Ἠἱο ὤναγείως, Ίλ]ε ἀείετίας εἰἶαπι ὠνασμένως, οοττῖρετε (επίαγίτ, 

Ῥεπιίάευπι ρεπιῖπο οοπιρ]εχο νο]πηῖπο ]αιμάςς, Υ. Ει[ε ααίεπῃ ευπῃ α11ἵ ἀῑσιπε έεπιροτε Ὀε]]! 
Ὠϊνίπαν πιοπ{ῖφ ρτοῖο νῖρες ἀπρ]]οῖ. Ττο]αηϊν τείαιε Π]ο ρείῖας {μἱ6 {ρα οοι][ς γἱ- 

Όπα ναβαπι πιαρπὶ τεάϊέαπι ἀεσαπίαι Ὁ]γ[ῖο, ἀῑΠε: αἰῖ, οεπέµπη ροβ αηπί: αν «εηέωπι θέ 
Α]ῑετα Πε ιξετα; ρτα]ία Ώατάαη]οο. 0] αἱπαμαρίηία, Βετίρῃε ἆπο ροεπιαία, Πίαάεπι εί 

Γἱρπυπη εείαπι εί αιιοά αάοτίδαίατ Απεραιτί ερί- ἀγίεαπι, Οµμἱἁαπι, πες {Αππεη νετε Π]!, ρεΓΠί- 
Γ ΡΓΑΠΙΠΙΩ, ΠΟΠ «.Γεης ρταγ]ελίε: εἰ αυἴεπι Ἰος, Ῥεηε, επι ]ω{ας εἰ εχετοἰταε[οη!ς εαμίῇα εείαπη Βε]- 

' δυπί ΟοἼορμοπα Εδῖ ραϊτίαπι αυϊ τεπῖας, Ἠοπηετε, Ίωπι λπατυπι εί Μωτίωπιν ες Ματρίίου, Αά]ς- 
Βυπί εἰ απϊ Όπιγτπατη, απῖα πε {αϊβε Οπίαπη : οἶ[ῖο, ; ΑΣ ος Ὦψ. 

Ουἱάαπι εἰ Ίοη ἀῑοιπε : α) Βα]απηίπα Ῥεαίαπι, Υ1. ΒεΙῃ Ττοαηι αμίάλπι ἀῑοιηί παμπ] {6- 
Α4 α1, Ταρίένας ασε εα]]ε, Απιοπίαπι, ευπάαπα Ἡοπιετιπῃ εΠε Ἰμάϊείαπα ἆε ρα] μτ]ζιάίπε 

Ὠϊνετβ ἀϊνετία ἔεταπί. Ότασυ]α Ῥμαδὶ Ώεατυπι, ]αποπίς, Μίπεινα, Ὑεηετῖς, αῦ Α]εκ- 
Οιοά { ]απα ρ]απο πιῖ Ιἶσετ οτε ]οᾳπῖ, απάτο (μπα; παπι Ιρίαπη ροείαπῃ ἵτα ρτοάετε, 

Όσ]υπῃ Ίηρεπθ ραίτία εβ ΕΡί, που ἔα πηαίτο οτεβίας Οοπάεπιπα[ε Ώεας τείετωπ{, αμαπάο Πρίαπι αἀῑετε: 
Μοτία!ι, {εὰ οπίπι Οα]]1ορε Ρερετῖε, Οοἱ]ααάαβε {εὰ Ἠαπο ασε ἐσ]βία (αανία ἁοπαί. 
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᾽Αλλ ὡς οὐ πεέπο ὑπολαμοάνεν γεὺς ὑπὸ ἀνθρώπων κενεῷ-αι, οὔτε Α 
ὑπὸ Ὁμήρωυ ὃὶ ἄλλων παρίσαται τῶτο' ὅλεν εὐλόφως ἠθέτωται οἱ 
«θοκέίμλοι σἆχοΙ. - ν | | 

ζ. "Αμενο ὅω λέγεν ὅπ ᾿Αλέξανδοος ὁ Πριάμς παῖς, «τιθυ- 
µήσας Ἑλλίωικᾶ βίά μα λεν ἀφωγίω, ἔπλόυσε εἰς πάρτυ καὶ οι 
ἔειωεις Ἑλένη, Μενελώε κ: τὸν οἴχον σὅχ ὄντος, αἰγέπεισεν αὐτίιὼ αἰχο- 

λε’ ἐλδων δὲ εἰς τὼ Κρονάζω χαλεμλρίω νῆσο, ἐμίγη «φθῦτον τῇ 5 

Φυναυὲὶ, χακεῖ)εν πλεύσας 9. Σιδῶνος κ) Φομίκης, Ίχεν ἐς Ίλιον οὖτ- 

Ὑνόντες δὲ οἱ «τι ᾿Αγαμέμνσα κ Μενέλαον τὸ πεπραγμλύον, σρατιὼν 
Πφροισαν ὂν Αὐλίδ πολει τῆς Βοιωτίας, Ἔλδα κο «υόντων αὐτῖό, διά- 

χων ο τὸ πλησίο ἀνελθὼν δένσυον, φρουθοῦ νεοοσοὺς ὀκπὼ Φιέφλειρεν' 
ος ἡ µήτης ὀννατη συγχατείλεκτο  Ἐμίώνε δὲ τὸ σηµέῖον ὅτι ὀγνέα 
ἔτη πολεμήσωτες Ἑλλήωες, τῷ. δεχότω αἱροῦσι πὼ Ἴλων. Ἡνίφ δὲ ο 
πλόύσωντες ἐπέρησω τῖς Τροίας, μὲ «φρτίω συμβολἰὼ χα ἱὼ ἀνῃ- 
έφη Πρωτεσίλαος, Μενέλαόν τε καὶ. Ὀδυσσέα πεέσθει, ἀπέσειλαν πὶιὺ 
Ἑλεένην ἀπαιτοιῦα.. Τρώων δὲ ὀντειπόντων, πάλυ | συμολὶιὼ ἐποιομῦτο 

πολέμε καὶ «ικρωτήσωτες, τὰς μὺ εἴασω παρεδμόύευ τῇ πόλει οἱ ., 
δὲ σρατηγοιῶτος ᾿ Αχιλλέως, τὰς «εριειμῆῤας πόλεις ἔπόρουιω, συµµα;- 
χας αφαιρούμᾶμοι τὴς Τρώας. Ἐξ ὧν µίαν ἑλότεο Χρύσω, γέροι 

ἔδοσαν ᾿Αγαμέμνοι Χρυσηΐδω, Χρύσου ἱερέως ᾿ Απόλλωνος Φυγατέρα. Ὁ 

Α.1. Αλ’ ὡς] Ὠε]επάαπι ὥς. 
6. 1. αἱροῦσι] αἱρήσησι να]έ Ἐτπεβις: ῬΡουαῖξ εἴῖαπα ααξϊοτ {οηιρββε αροῦσι. 

Ατ πες ἀἆεοοταπ εβ ριίτε Ώεος οὗ Ποπαπίρας 
αάϊσατί, πες Ἡοππεταφ Ἠμ]ης τεῖ αΏδί πιεπηῖ- 
ηῖες υπάς 11 νετίας ππετῖτο Ρτο {ρυγῖ τεριά(αί 
ίαπε. [τ 

ΥΠ. Ῥταβαι Ιβῖτατ ἀϊοετε, Α]εκαπάταπα Ῥτί- 
απιὶ Ε]απα, παπι (Γάζα νἶία ταίοπεπῃ. «ος- 
ποίοεγε ορετεί, ὁρατίαιη παγῖσαΠς: ει αὖ Ηε]εμα, 
ΑὈίεηίε πιατῖτο ΜΠεπε]αο, Ποίρίείο εκεερίωπῃ, εἶαιε 
Ρετ[ιαβΠε υξ {εοιπι αδῖτεί: πιοχ ἵπ Οταηαεῃ ἵῃ- 
{απ ἀε]αίαπα, ΡΓΙπΠΟ ουπι εα «οπουδιΙΠε: ἴπάε 
πανἰραίίοπε ρετ Ρἱάοπεπι εἰ ΕΒπαπίοίααι, Πίαπι 
νεπήήε: ΑραππεπΙπποπεπᾳ εί Μεπείααπη, Γε οορηίτᾶ, 
εχετείέυπῃ «ρ]]ερίΠε ἵπ Αι]ίάε ατὸε Βαροῖῖα:: Πί, 
16 {αετιβεαηίους, ἁταοφΏεπι ἵπ γἱοίπαπα ΑτΌοζεαι 

αά(οεπάϊ[ε, εἰ οἵχο ραΠετῖς ρα]]ο5 ουπα {ρία πιαίτε, 
αμα; ποπα Ποτά ΠΗπιετο αεσεβῖς, ἱπτεγίαο[Πε : 
4ο Πρηίβοαβαίις οβεηῖο, (ταςεοδ, Πογεπι αηπὶς 
2ἆ Παπι δε]]ο σε[ο, ἀεείπιο τδεπι ΟΑρίΗΓΟΒ. 
Ῥοβαμαπι (Οταοί πανίδας αρρυ]ής ἴπ Πέεις ΄Ττο- 
{απιπά εστεβ! εεπε, ροίΕ. ρτίπιαπι οοπβίόχαπα, 1π 

μ.ο ἱπτεγίοξχας οί Ῥτοιεβ]αιι5, Μεπείαυπα εί Τ]γί- 
ολα τεροίοεπάα Ἠε]εηα ολα πα(ετυπτ, Τ{ο- 
]πίφ περαηεῖοι5, αἱζετο οομβίόχα. νἰόχοτες, ΡαΓίεπα 
εχετεῖτης οὑ[άεπάα: αγοί γεαιετιηε: σείετί, ἆςε 
ΑεΠί]]ε, «ἰτομπι]αοσηίςϐ υτοςς γα[ίανετιηε, εξ εᾱ- 
ταπῃ ααχ]]]ς ΄Γτο]αποῬ ρτίνατεητ. Ηατήπι εκ μη 
εαρία ΟἨιγία, Οληγ{εἰάεπα, Ὀμυγία: [ποεγἀο 1Α- 
Ρο] Ηπίς Εἰίαπη, οκἰπἶ πιαπετῖς Ίοοο ἀεάεταπί Αρ4- 
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α δὲ ἐλδὼν οτι τὸν ναύσιθμον ἵνα λυτεώσηται τὼ παῖδα, καὶ ὑοριδεὶς 
ὧπο τὸ ᾿Αγαμέμνονς, πῦξατο τῷ ᾿Απόλλωνι χολάσαι τὶς Ἑλλίωας, 

Ἐπαχούσας δὲ τῆς εὐχῆς ὁ }εὸς, λοιμὸν ἔπεμψεν αὐτοῖς. Κω τότε᾿Α- 

χιλλέως παρομνέσαντος Ἀποδομδαι τὸ Χρυσηίδα, ᾿Αγομέμνων ὀργιδεὶς 

ἠπείλησεν αἰφαιρήσεὼ. α) τὸ ̓ Αχιλλέως γέραις Ἡρισηΐδα. Ὁ δὲ 7 μητέρα 

Θέπν ἔπεισν αἰτήσαῶ-αι «δὰ τὰ Διὸς ἥτίαν Ἑλλήνων. Οὔὗ νομδε, 

Γάτροχλος «εδηξαπεὶς σὸ ἸΜέσορος ἱκέτόυσεν ᾿ Αχιλλέα δυιώα κἂν 

ἐπ᾽ ὀλίον τὶὼ πανοπλίαν πα, ἵνα τὰς Τρῶως Ὑ νεῶν ἀπώσητα. Ἐξ- 

ελθὼν ὦω ὁ Πάτεοχλος καὶ ηναίως Ἀρισεύσας, μετ οὐ πολὺ ονηρέθη. 

Χαλεπήνας δὲ ὁ ᾿ Αγιλλόὺς, ἐπαύσωτο. Ὦ Ὁὁ αθὺς ᾿Αγαμέμνοα ἔχβρας, 

λασὼν δὲ ἡφαισύτόωκτον πανοπλίαν, ἄλλες τε «πολλὴς καὶ Ττελόυπιῖον 
ανέιλεν Ἕχκτορα. | 

/ ς νο / / ι / . ε Ν Ν 3. «Δι Π. Ἡ μὸ ὦω πάξις τν «φοευγμάπων ὅοὶν αὗτη' ὁ δὲ ποιητὴς Ἀπὸ 
τῷ ὀννάτη ἔτες ἤρξατο, ἐπὲ τὸ «φεὸ τῆς ᾿Αχιλλέως µἰώιδος ἱώ ἀτονω- 

Ν / ε »/ ] » Α 3 / ω τερος, κ) «πράξεις Οὔκ. ἔχοντα μακρὼς Θδδὲ ἐπαλλήλας. Συμμαλχοιώτος 
9 Ἕλλησν ᾿Αγιλλέως 

Οὐδέποτε Τρώες σὺ συλόων Δαρδανιδάων 
Οὕχνεσκω' κέωα ϱὉ εδάδισων ὄθρλμο ἔγχος. 

/ οἃ / }-- / ϱω ο λ /.. »” / Φαιρσήσαντες ὃ τότη Ἀποσάντος, «ςβῆλουν καὶ τ μάχης ἴσης λνομβλῤης, 
πολυπρέσωποί τε (ὁ σιωεχέις τ ἠρώων ριρεία| χαΤέςησαν. 

Α. 5. Ἠπείλησε] Αἰααὶ ποπ ππϊπαίας εβ (απίαπιπιοᾶο, {εὰ εί {εοῖί: αιοά Ροίῖαθ α ΗἨδτατίο απαπι Βοτῖρίοτα 
οπιῖΠαπα ἀΐσαπι. : 

πιεπηποπῖ. ΟἨτγ/ίες τεάἰππεπάα β]]α: ολα αἆ πα- 
νίαπι Παείοπεπι γεπίε, εί οοπευππε]ἰοίε οὗ Ασα- 
ΠΊΕΠΙΠΟΠΕ αοεοερί.5, Αρο]]πεπι Ρτεεατας εβ ιέ 
(ταοος ριπίτες. Ώεις εχαιἁϊεῖς ρτεσῖδις, ρε[ξεπι 
(ταοῖς Ππιπαῖᾗε, Τοἱ ΑσοβΙΙ]ε ποπεηῖε αέ τεάάετε- 
τας ΟἨτγ{είς, Ασαπιεπιποη αἆ Ίταπι ΡΓονοσλεις, 
πηϊηαέατ {ε ΑΕΠΙ πιιπετί ἀἁαϊλπι Βτήεἰάεπι αδία- 
έπτωπι. Ἠίς γετο πιαϊιτῖ ΓΠεεάϊ ρεγ[ααἀεί οἵατε 
Ίοψεπα αέ (γαεςῖς εἰαάεπι Ἰπβίραι. Ιά αααπι εγε- 
πίῇες, Ῥαϊτοε]ας 4 Νεβοτε ἱπιρα]ίας Αολίῑιεπι εκ- 
οτανΊζ µε 01 νε] οἆ Ότενε (επιρις 2ΓΠΙ ςοπιπιούα- 
τεί {μα αποταπα {ρεςῖε ας ἴειτογο Γτο]απος α πανί- 
Ρυς τερε[]ετει. Ἱέαφμε ερτεβις, τε {οτίετ σεβ, 
Ὀτεγί ροίξ ἱπιετίεέχις εί. Ώωεπι ολίαπι αστε {ε- 

τεῃς Αεβί]]ες, Ίτα αἀγετί[αφ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕΙΙ ἆερο- 
Πτα, ΑΓΠΙΑ τεοεῃς α Ὑ αἱοαπο {αδϊα ἱπάι]ε, εί οµπι 
αἷίος ππ]έος {απ ροβτεπιαπα Ιπεετέεςῖε Ηεξτοτεπι. 

ΥΠΙ. Ἠας ε{[ {ετῖες γεγαπι. Ῥοεία νετο Ἱπί- 
επι {εοΙξ α ΠΟΠΟ 4ΠΠΟΣ αιοά ας ΑεβΙ]]Ις ἵταπι 
οηίεοεΠετυπε, τεπιποτα πες Ἰοπρῖ5 αξτιοηῖδιις {το- 
αιεηέῖα εΠεητ,. ἨΝαπι ααοαά (σταςίῖς Ρε] {οεῖαπι 
{ε ρτα{ταῦαί ΑοΠϊ]ες 

ἈΝαπιµαπι Ὠατάση]άϊθ αι {6 επαϊξίετε ροτίῖβ 
Έτος» εταηῖ, νῖπι Ῥε]ϊάσρ {εἶαππαπε Εἰπιεηίςς : 

α{ Ίάεπι ααπῃ α Ὀε]]1 {οεϊείαιε {ε αὈίῆπετε οοερί[- 
{ετ, τεοερίῖ Ττο]απί απ]παϊς ἴῃ Ἴπα πο Ρτοάίςε- 
ταηέ: ο ὐαξ αυπι υέτίπιααε «ους ε[]ει, {ογία Πε- 
ΤοΠΙ {4612 εἴ πιυ]ερ]ἱοία εἰ οοπίπαα εχίΠέεγυπί, 
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Α ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

ΚΑΙ τηΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΟΜΗΡΟΤΊ. 

Β. 

ΕΕ ΤΙΤΑ ΕΤ ΡΟΕΘΙ 

ΗΟΜΕΛΠΗΙ. 

Π. 

ρα. ΜΗΡΟΝ τὸν ποιητὶὼ, Ἰερόνω μὸ, τν πλείων, δωώμει δὲ, 
| παντων «φ«θῶτον λυόμλρο, εἰκότως ἀναγωώτκομῖρ «Φβῶτον, 
ὠφελθμλμοι τὰ µέγερα, εἴς τε τὰὸ Φωνὼ, καὶ πὼ αἱονοιαν, καὶ τὑὺ 
«θα γμάπων πολυπειρίαν. Λένωμὴρ δὲ αἲξι τῆς τώτα ποιήσως, (φθύ- 
τερον μνηῶέντες λἱ9. [ροιχέων τὸ ες αυτ. 

β. Ὅμηρο πίνω Πήδαροο μλὺ ἔφη Χϊόν τε καὶ Σμυειαῖον γε- 
νέῷα Σιμωίδις δὲ, Χτο ᾿Ανήμαχος δὲ καὶ Νίκφωδυος, Κολοφώνιο 
᾿Αρισυτέλης δὲ ὁ Φιλόσοφος, Ἰήτίω Ἔφορος δὲ ὁ ἱσοριχὸς, Κυμαῖον. 
Οὐκ ὤχνησαν δὲ πνες Σαλαμήιον αὐτὸν εἰπέν, ἀπὸ Κύπρου πνὲς δὲ, 
᾿Αργεον ᾿Αρίραρχοο δὲ «ὁ Διονύσος ὁ Θρὰξ, ᾿Αθίωαϊω. Ύἱὸς δὲ ὑσ᾿ 

1. Ἡπ ομΕΒΙΙή Ῥοείαπι, ααἱ αέαίε Ιπίετ ρ]ι- ΤΙ. ἩΠοππεταπα 1ρίεατ Ῥιπάατας εἰ ΟἨίαπι, εέ 
τίππον, {αου]έαίε {Πίετ οΠηΠες Ρρτίπιυς Εξ, 

πιεγῖέο ργίπιαπῃ Ἱερίπιας: Ιάαμε πιαχίπιο οσα υξῖ-- 
Πτα {υέα «πι αἆ οΓλέοπεπι, ἔαπαι αἆ {επίεη- 
παπι, ἔαπι αἆ πιυ]ίρ]ίοεπα Γεγυπα {οἰεηέίαπα. Ὠςσα- 
πμ ἵἴλαιε ἆε εως ροεβ, υδί ρεπις ἱρῄας ραιεῖς 
τερειγετίπιυς. 

Όπιγτησαπα {Πε ετρά(ε: ἰπιοπίάες, ΟἨίαπι: Απ. 
εἴπιας]ως εέ ἸΝΙςαπάετ, (οἱορποπίαπα: Ατζοιείςς 
2υίεπα ρΗΙ]οίορΏις, [εηίεπι: Έρποτις ἨΗξοτίςιι, 
(6ωπιαπαπῃ, Ἆες αιοίάαπα ρἱραίξ ευ Θα]απηϊηϊ- 
μπα, 2 ΟΥρτῖ ορρίἆο, αρρε]]ατε. Ομάαπι γετο Α:- 
αίναπι θΠε αἴεταπε: Ατζαιεμις αωἴεπι, εί Ὠἱο-. 
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ὀνίων λέγεται Μαΐονος καὶ Κρβιθηΐδυς ὑπὸ δέ ππνων, 
τομοῦ. 

Υ. Ὥσσε δὲ τὸ τὰ ες ὠπώ Αα πορῖτωι, οὕτω κοὶ τὸ «λὶ ὃν 
χβόνων, χάθ᾽ ὃς ἔλετ. Καὶ οἱ μὸ «αἴθι ᾿Αρίρωρχόν Φασν αὐτὸν 
δνεῶ-αι κ τὼ Ιώνων ἀποίκίαν ἥτι ὑβερέί τῆς ἵν Ἡρακλάδῶν κο-- 
όδου ετεσιν ἑξήκοντα, τὸ δὲ «δι τὶς Ἡρακλέδας λεέίπεται ὃν Τρωϊκῶν 
ἔτεσιν ὀγδοήχοντι. Οἱ δὲ αἳθὶ Κρώτητα, καὶ «θὺ τῆς Ἡν Ἡρωκλειδῶν 
χο-θύδου λέγησω αὐτὸν λέῶ-α, ὡς Φὐδὲ ὅλα ἔτη ὀγδοήχοντα, ἀπέχεων 
τἴα Τεωϊκῶν. Αλλα «ὦδὰ τοῖς πλείσοιο Φεπίσόυται μΏ ἔτη ἐχφτὸν Ἡἵό 
Τρωϊκῶν γεγονένωι, οὗ πολὺ «σὺ τῆς Ἰέσως τό Ολυμπίων, ἀφ ἧς ὁ 
κ Ολυμπιάδα, χρόνος δθι9μεΐται. | 

ὃ. Ἐἰὰ δὲ ἄπὶ ποιήσές δύο, Ἰλιὼς κοὶ Οδύσσεια δηρημῥη ἐχα- 
τέροι εἰς τὸν ριθμὸν τἶό οοιχείων, ἐχ ὑπὸ τὸ απ ποιητὸ, δλλ ἀπὸ 
Ώἶ ραμματκῶν «δι ᾿Αρίαρχω. Ὡν ἡ μῥ Ἰλιὼς έχει τὰς ὂν 
Ἰλίῳ «βάζεις Ἑλλίώων τε καὶ Ῥαρράρων, 9 τὑὺ Ἑλέης ἁρπαγίω, 
καὶ µάλιρω τὼ ᾿ Αχιλλέως ὂν τὰ πολέμω τότῳ α]αδειδεῖσων ἁλκίωώ: 
ἡ δὲ Ὀδύσεια, τΝὺ ᾿Οδυοτέως οἰνακομιδίω ἐς πὰὺ πατρίδα, Ὢσο τὸ 
Τρωϊῦ πολέμε, καὶ ὅσα πλανώμλρος ὂν τῷ νόσῳ ὑπέμενε, καὶ ὅπως 
τὸς ο)ιρελόνονᾶ τῷ οἴκῳ αντ ἐτιμωεήσωτο. Ἐξ ὧν δηλός ὅοι παρικὺς, 

Β. 3. μετὰ ἔτη ἑκατὸν τῶν Τρωϊκῶν γεγονέναι] ἹΜαλίτη ἔτη ἑκατὸν μετὰ τὰ Τρωϊκὰ γ. ΝΙΑ {οτίε δοτϊρίος Ῥοείῖοε Υο- 
Ιαἷξ μετὰ γεγονέναι ηἱἱ Ρτο µεταγεγονέναι, Ἱ. 6. µετωγενέγερος εἶναι. 

Ο.1. ὑπὸ τὸ αὐτᾶ ποητὸ]. Οοττϊσεπάυπα, ὑπ᾿ αὐτᾶ τῇ «σοιητῦ. 

Μέλητος πο πο- Α 

ΏγΠις {]]ε Γητας, Αιπεμίεπίεπι, Οεἴεταπα αῦ α]ῑῖς 
Π]ῑις ἸΜαεοπῖς ει Οτιλεῖάϊ ππεομραίας, αῦ αἰῑῖς 
γετο Με]εεῖς βιν. 

Η1. Ῥοττο ααεπιαάπιοάμπι ἄε σεπετε Ἱρπας, Πο 
εί ἀε (εππιροῖς απο νἰσαϊε, απηδϊρίέατ. Ῥἰᾳαϊάεπι 
ΑγηζατεἝις τεξετῖ, εμπῃ εἰτοίίετ Τοπίςαπι Γωίᾖε 
επιϊστατίοπεπι: Ώσς ροᾷ Ἠετας]ίάαταπι τεάίζαπι 
8ΏΠ!5 {εχασ!ίηία οοηΏσίε, Ἠετας]ιάαταπα ααΐειη Τε 
ρεία οἑτοσίπία απηῖς ροβ Ττοῖα εκεϊάίαπα εχίῖ- 
εταητ. Όταίες νετο απίο Ἠετας]άαταπα τεάίέαπα 
ΓαἶΠε ευπι τταάΤε, Ἱία αἱ πο {ο]ιάϊς οἑτορῖπία αη- 
ης Ηοππετί {οοι]απι α Γτοίαπο εχεῖάίο αὐξαετῖε, 
Ομίπ εξ α Ρ]εγήαιε οΓεάῖέι εϐ, οεπίµπι αΠηί8 
Ρο ΄Ττοαπα» τε εΠε Πηαίω5, πο πιμ]έο αηίς 

ΟΙγπιρίσοταπι οεγιαπαίπιπη΄ ἱπβΙμίοπεπα, εκ 4 
ἵεππρις {εουπάιπι Ογπιρίαάες Παρρµίαατ. 

ΤΝ. Βαπε αυίεπι {ας Ρροεπιαία ἆμο, Πας εε 
Οἆγῆεα, απογαπα πέτωππαιε ]ιχία ΠπεΓυπα ογάἶ- 
πὶς εεππεπίοτυπα, ἵπ γἱρίπε φωαέιος τον ον ωμό 

Γ- {απι εβ, ποη αμἰάεπι αὖ 1ρίο ροεία, {εά αὖ Ατὶ 
οἷιο (ταπιπαίιοο. Οείεταπι ἵπ Πϊαάε ας ἆπο 
οοπίίπεπευς, ρτίππαπι εὲ (Γαροοτυπα εὲ Βατύατο- 
ταπα σείία αἆ παπι, Ἰάἆᾳπε ρτορίει ἨΗε]επα Ταρ- 
έαπα, εί ργαεῖραε ΑολΏι]]ή βτεπυα ορετα, ἵπ Ὠος 
Ρε]]ο παναία. ἴπ Οἁγβεα αμίεπι Ὁ]γῆῖς τεάϊεας ἵπ 
Ραϊτίαπι εκ Ττο]απο Ρε]]ο, εί ααα:οαππαιε ρεί 6ΓΓΟ- 
το ἵπ τοἀευπάο ρετρεβις ε{ε, ἀείετισαπτατ: Ροττο, 
αιοπιοἆο ἆε ρτοσίς ἁοπιαῖ Τρία» Ιω[άίαπεῖρις ρᾳ- 

ο λιώνει... 

σα αλά κ οννω ος 5, προς εβορμφήβ», ὉἝἳ τμ δα 
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ο α 9/9 μὴῥ τῆς Ἰλιάδος, ἀνδρίαν σώματος Ἀ]9ὶ δὲ τῆς Ὀδυσσίας, ψυχῆς 

ἠοναιοτητα.. 

μον Εἰ δὲ μὴ µόνον δρετὲς, λλλὰ καὶ χφκίας ψυχῆς ὂν ταῖς ποιήσεσι 
παρῄσησι, λύπας τε κο) λαρὰς, κο] φόσες 6 οπιθυµίας, οὐ χρὴ αἰπᾶως 

τὸν ποηητὼ, παρόντα δὲ μειμεῖῷ-αι οὐ µόνον τὰ χρηςὰ ἤφη, δλλὰ καὶ τὸ 
Φαῦλα ἀἄνόυ ὴὸ πώτων «δάδοξοι φράξεις οὐ σωυίρωυτω, ὧν ἀκούοντα 

Ἡ ἔνεου αἱεξώῶ-αι τὰ [βελήω. Τεποίηκε δὲ τὰς Ἰεὸς τοῖς ἀνθρώποις ὁμι- 
λος, οὐ µόνον Ψυλαφωγίας ὁ ὀκπλήξεως χάριν, δλλ. ἵνα κὶ ὂν τότῳ 

«ᾠδασήση, ὅτι κήδυνται κοὶ σἑχ αμελᾶσ τἩό ἀνθρώπων οἱ }εοί. 

σ. Καὶ τὸ μλὸ ὅλον, παρ ἀυπ διήγησις Ὢν «προ γμάπων «Φράδοξος 
καὶ ωυώδης κατευκόύασαι, ὑπὲρ τὰ πληρομὺ αἀφωνίας κὶ ὶαύμωτος τὰς 
ὀντυγχάνονᾶς, καὶ ὀκπληκτκὴν 7 ἀκρόασιν χι άν. Ὅλεν δοχεῖ να 

ο αἶδὰ τὸ εἰὼς εἰρηκένω. Καὶ 3ὸ αὲὶ τὸ σιλωνὸν ἔπεται, ὂν ᾧ τὸ αὗά- 
δοξον κοὶ ἐπηῤμλύον «εόκεπαι. Διὸ καὶ οὐ µόνον τὸ «εαγματα µετ- 
εωρίζει, καὶ. ὀτεέπει τῆς σιωη]είας, δλλὼ καὶ τὴς λόγεο, Ὅπ δὲ αὲ 
τὰ χοιὼ, κο) ἔξω τὰ «φθοχείρου Δουμάζετα, κ) τὸν ἀκροατὶιὺ ἐπαάγει), 
παντὶ δ]λον. Πλὴν καὶ ὂν τοῖς μυωώδεσι τότοις λόγοις, εἰ πο μὴ παρέρνως 
δλλ) ακρίοώς ἕχασα τἶ εημηῥων «Ἠιλέγοιτο, Φανέται πάσης λογκῆς 

νυν τὸν Ἡ 

Α. 4. αἰτιᾶδαι---μιμεϊθ] 1.,οσις α ἨἩρτατ]ϐ πηα]ε Πα δίέας, Ἱία οοτϊσαέαΓ: αἰτιῶδαι τὸν πονητήν ποιητὴν }ὸ ὄντα 
δι; µιμεῖδαι---. Ῥεπίεπίῖαπη ἵπ Τα ἰπῖς τεάδιάἴπωα, 

Ό.1. Καὶ {ὃ----] Νοι οοπρτυῖί ουπι απίεοεἀεπέῖδυς. Ὑετῖ ας Ε [οτἱρίαπι ε[εί Καΐ το. Ἀγ]απάετ, οἱ Ροβ 
εππ Φίεριαπας, ππα]πί Οὐ 1ὗ, αποά ἴἴεπι εβ ρτοδαδί]ε, 

πἍς εχρεεϊνειῖτ. Ὁπάε οοπ/ΐας, Ἡοππεγυπα ποδίς 
ἵπ ΠἨϊαάε ααἰάεπι «οτροτῖς τοῦιτ εχρτείΠΠε, ΙΠ 
Οἁγῆεα νετο απὶπιὶ ρεπετοβίαίεπι. 

ν. Όμοά νετο ποπ {οἶαπι γἱτευῖτες, {εά ες απί- 
πι ν]εῖα τγήξίαπι, σαυάϊῖα, πεις, εί σοπουρί(σεΠ- 
τἶας, ἵῃ Ἠΐίσε ροεπηαεῖθις εχηίρεί, Ροεία ποπ εβ 
αοευ/απάως. Ῥοεία επῖπι {4 αιἱς Πε, 16 εἰ Ῥοπος εί 
πηα]ος πποτες ἱπαϊτατί ἀερεῖ; εο αασά πε 5 αἁπῃ]-. 
Γαηᾶα ΓΑ ποπ «οπΏεπε; 4 ἆμπι ααῖς αιιάϊς, 
ορείπια ο«ἵσεᾳιε Ιπάε εἰἰρεπάα {αητ. ΊΝααι αιαοἀ 

επι Ποππιηίρις οοπηιπετείαπι Ἠαδεπτες ἵπ-- 
ττοάυςῖε, ποπ {οἶαπῃ ἀε]εξταείοπίς εε αἁπιίτα(ίοηῖς 
εαυία αὖ Π]ο {αξταπι εἴίε, [εά εείαπι αξ ἵτ ΠρπίΠ- 
εατεί, Ώεος ουταπα΄δετετε Ἠοπαίπιμη, εἰ ἑ]ογαπι 

ΥοΙ,. Υ. 

πππίπις πεσ]]ρεπίες ε[ε. 
ΥΠ. Εν ας (απιπιαείαι ἁϊσαπι, αἀπιταδιΙ εε {- 

Ρι]οία τεταπα πατταῖοηε 1άεο ατίέάτ, 41ο {ο] 11 εἶτιι- 
ἀϊπεπι εἰ αἀπαϊτατίοπεπι ]εξτοτίρας ἱπουτίας, εί αιι- 
ἀῑεοπί Εειγοτεπα αἀάαι, Ούο ἄτ, αξ αασάαπι ργα- 
τεΓ νεπαϊΠταάίπεπι ἀῑχίῆε νἰάεαειτ. Ατααὶ ρτο- 
Ραδ]Ηίας {επιρετ εκ αἀπιϊταηάϊς ει εχἰπιιῖς τεδις 
Ρτορο[είς {εφαΐτατ,. Ὁμιαρτορίει ποη {οἱαπι τεδ, 
{εἆ ετίαπι νειδα, εχίο]]ε, εί α οοιΙπιαπί οοη/(πεέ- 
ἀῑπε (Γαηδίετι. Όμοά νετο Πονα, εἴ Ποπ οπηπίδιι5 
ουγία Ιἀεηίίάεπι {α{αῖρίαι, εἰ αιάϊεοτίς Ειάίαπι 
εαρτεῖ, πεπαϊπί οὑίευτασα εΠ. Ῥτατίετεα εκ [αὈι]ο- 
ᾗ9 Ηεί οταἰοπίδις, { α αἱ ποπ περ]]σεηίετ, {εὰ 
2εευταίε ππρυ]α ἀῑέτα Ἱεραί, αρρατεὺῖέ, επι {εἷε- 
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ὀπιρήμης κφὶ τέχνης. ὀρτὸς Ῥνόμβμος, καὶ πολλας ἀφοῤμὰς. καὶ οἱονεὶ α. 
ασέρματα, κο) λόγων κο «ςβξεων ταντοδωπῶν τοῖς µετ αὐτὸν παρελὀ- 

μῦμος κοὶ οὐ τοῖς ποιηταῖς µόνον, λλλὼ. κοὶ τοῖς πεζών λόφων σωυδέζαις, 
ἱεορικῶν τε κοὶ Ἰεωρημαπικῶν. Ἴδωμὸν 39 ατότερον τὰὺ τῆς λέξεως 
αυτο πολυφωνία, ἔπειτα κο] τὼ ὃ τῇ «θγματεα πολυμάλιαν. 
Πᾶσα μὸδ οὅω ποίηση, πξει πνὶ ή λέξεων σεωωτέλεμθῥων, 9 μᾷ κο] 
μέτεω Ἰξανετα! ἐπει τὸ λᾶον ὶ εὐεπες, σεµνὸν ἅμα, καὶ ἡδὺ ρόμδρο, | 
. τὸ τέρπον εἰς τὸ «φθθσεχει ἐπάγετα, Ὅλεν συµβαφνει χοτὸ τὸ 
αὐτὸ, μὴ µόνον τοῖς ὀππλήτ]ησι καὶ Ὕέλγοσ τέπεῶ-αι, λλὰ καὶ τοῖς 
(σεὺς δεετὶὼ ὠφελᾶσᾳ φ)εῶαι ῥᾳδίων. 

ἕ. Τὼ δὲ Ὁμήρου ἔπη τὸ τελειότατον έχει μετρο», τητέσι τὸ ο. 
µετρον, ὃ ρ ἡρῶον καλξται. Ἑξάμετεον μρ, ὁ ὅτι εἷς ἔχάσος σἼχος έχει 

πόδας ἕξ ὧν ὁ μὴν Όση ἂκ δύο συλλαθῶν μακεῶν, απυνδεῖοο κολᾶ- . 
µΆρος. ὁ δὲ, ἐκ πειῶν, μιᾶς μῖρ μακρᾶς, δύο δὲ βροχειῶν, ὃς λέγετα| 

δάκτυλος" κ εἰῶν Ὀλλήλοις ἰσόχρρνοι, αἱ 9 δύο βραχξαι μιᾶς μακρᾶς 
χρόνον ἐπέχαν' ὅτοι δὲ, παρ λλήλοιρ σειωτ]λέμόμοι, πληροῦσι, τὸ ἑξά- 
µετρον ἔπο. Ἡρώον δὲ λέγεται ὅτ αἱ τότε τὸς ὃν ἡρώων ολη 
διηγείται. | ας 

η. Λέξει δὲ ποικίλη ο μθίος τς Ἀπὸ πάσης ἡρλόσ -. Ἐν 

Β.1. ος κά Απιι, παραλαμρώνεται ἐ ἐπὶ τὸ λεῖον ὃ εὐεπὲς, σ. ὦ. κ. Ἡ. Υ. διὰ δὲ τοῦ τέρπειν----, 

επ αγ]ίσυε ΟΠΙΠΕΠΙ ΓΑΙΟΠΕΠΙ ΑΠΙΠΙΟ Ρετοερίαπι τεῃῖ. 
ΠαδυϊΠε, πια]αίααε εορία εί πιαμαπα {[επῖπα 
επι ἀῑδίοπαπι {πι αὐίοπαπι οπηίσεηατυπη, 
Ρο/εοτίς ΠιρρεάϊερΠε, Ἰάαμε ποη {ο]απῃ Ρροεεῖς, {εὰ 
εἵ {ο]αία; οτατιοπῖς {ογὶρτοσίδας: ξ {απί Ἠλποτίςί, 
Οπτατοτες, εἰ ΡΗΙ]οίορΒΙ. ΎΙάεαπηις Ιβίειγ ἵπ «ο 
Ρήίποη πεα]Ωρµεεπι ἀϊξβοπίς α{απι, ἀείηάς πηι]- 
Ε]ασαπα 4µοφιε Γεγαπῃ «ορμίοπειι. Όπιπίς Ἱία- 
ᾳὐε ροε[ς αυαάαπι ἀῑδίοπαπι {ετίε Ίπίει {ε «ο- 
Παπέχαταπι, τΏγίηππο νἰάε]ίοες ας πιείτο ϱοΠῇ- 
οἴειτ. Ομαπάοαιἷάεπι { 1ά, αιοά Ρ]αηαπι εξ Ῥ]αη- 
ἆμπι εβ, σταν]έαϊε οἳ βαανίείε {πιυ] οοπάϊαευσ, 
απύτηος ἀοἰοέχαπάο αιίοηίος τοάᾶῖε, Όυο ἄτ, ας 
εαἀεπῃ ορετα, ποπ {οἱαπι Ρετουεῖεηεῖδας εί ἀεππι]-- 
εεηπΏρις σατπιπῖς ρατιῖοις οὐιεέτεπεατ, γεια 
εἴῖαπι αἆ νἰτεμίεπι {ταέχαο[ς {αοῖ]ϊας ουίεπιρε- 

ΨΠ. Ίααι Ἡοπιετίοί γετία ρει[εδιἩπιο πῃς- 
το «οπ{2ηέ, που εἰ, Ποχαπιείτο, αιοά εἰ Ἠετοί- 
ουπι αρρε]]αεωτ. Ἐν Ποκαπιοίτιπι ααἰάεπι ἀῑσίεας, 
αυοά απι/(ᾳα](ίᾳµε γεγίας {εκ ρεάες οοπιρ]εζΠέωτ, 
Οµοτυπα πμς εκ ἆμλδας ]οηρῖς (γα Ὀίς, ποπιίπε 
/ῥοπάεμε, «οπΏατ. Αἱτει νετο εκ ἐπίθις, ΡΓίοΓς 
αμἰάεπη Ίοηρα, Ρο(εουίρυς γετο ἀμαδις Ὀτενίρυς, 
αἱ «αἐζγίως νοςαέατ. Ῥατίοις αμίεπι Ἱπίετ {ε {επῃ- 
Ροτίδις πἴετις εβ. Ίδια παπᾳιε Ῥχενες {γ]]4- 
ῥας, αη]ας Ίοηρας Ίπβαι {πί, Αίαιε Βί ἆμο ρεάεν 
Ἰηγίοεπι ΡοῄΠ{Ι, Πεχαππείταπα γετίαπα οοπ{Εἴταυπς, 

Ηετοΐοιπι αμίεπα άεο αρρε[Ίαξατ, αιοά Ίος σας- 
πη]ηὶς 6επετε Ἠετουπι Γβεἴα οεἰευταπέωτ, 
ΠΠ. γατα ααίεπι ἀἰάίοπε Ιάοίτου {1. εβ, 

αιοά εχ οπιΏὶ (ΓΦ9οοἵιπΏ ἀἰα]εξιο Ἰοᾳπεπάϊ {οἵ-- 

ο ο ο σα ο ος ο δι ρε μμ και 

-- λε Εω-.. - Ας “πες ο ο ο ο 

Ἡ ο ρβαδιὰ ο 5 πώς 
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Α νων λεορκτῖρης ἐγχοτέμιξεω. ᾿Εξ ὧν ολλός ὅρι ή πᾶσον μὴν Ἑλλάδο, 

Β 

ο 

λος ὃ πᾶν έ9γος. 

καθ κ Δωριέων μὸῥ τῇ σωνήλὴ ον ἐλλάψ άχρΝ) 
τὸ ΔΩΜΑ λέφων ΔΩ, 

---αἴψια δὲ οἱ δω 
᾽Αϕνεῶν σέλεται’ 

λ. λ 
Χο τὸ ΟΤΙ, Ο; 

---ὁ µοι αἴετὸς ἔκπωνε χῤώας 9 

ιο τὸ οπΊσο, ΑΦ, μετιζαλὼν τὸ μὴῥ ο ες τὸ Α, δὲ Ἡ αοὶ ἡ » εἴ 

τὸ συγενὲς αὐτοῖς κ τὸ ΑΛΛΟΤΕ, ΑΛΔΟ, 

δη γάρ µε καὶ ἄλλο τε 9Ἴνυοσεν ἐφετμή; 

καὶ τὸ τοιαῦτα. 
ε 4 Ν λ ἡ / ν / Ἶ 

Οµαίως δὲ καὶ τα. µέσα σωωτεµων, λέγεω πώς ΟΜΟ- 

ΤΡΙΧΑΣ, καὶ ο ποςΤΕ σέ οσεσἩ, αἱ ΟΙΕΤΕΑΣ καὶ Τὸ) ΟΜΟΠΑΤΡΙΟΝ, 
οΠΛΤΕΙΟΝ ὁ τὸ ΤΡΕΜΕΙΝ, ΤΡΕΙΝ. κ) τὸ ΤΙΜΩ, πιο. Τῶν αὐὺ δὲ ὕσι 
κ) Το τὸ ὑεβιράζεω τὸ σιχεία ὡς ὂν τὰ ΚΑΡΤΙΣΤΟΙ, ἂντ τὸ ΚΡΑΤΙΣΤΟΙ.. 

6. Αἰολέων Ἀ χεῆται ὂν τοῖς συγγέτοις τῇ αιατῇ, ΚΑΔΔΡΑΘΕΤΗΝ 
λέγων, ντι τὸ ΚΑΤΕΔΡΑΘΕΤΗΝ᾽ ο ΥΒΒΛΑΛΛΕΙΝ ντι τβ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙΝ. 

Κα οχι τῷ ζοτατικοῦ χρόνΕ, τὰ Τείτι «φθόσωπα λήγοι «ορὼ τοῖς 

ἄλλοις εἰς τὼ Ει φουγίω, 29. τα Η «δα τος Αἰολεῦσν ὀἀπφέρεται, 

ὡς ὂν τό ΕΦΙΔΗ, ΕΝΟΗ΄ ὅτω δὲ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν, 

-- δι μόομοισι λύγοισν, 

πια {αῖς Ρροεππαεί ἱπίθίετωῖέε. Ὁ πάε εε εοπίῖαί, 
ευπι {οίλπι (αταοῖαπι, εί ουπᾶας Ι]]ῖμς Παίίοπες 
Ρεταρτα[ςε. 

ΤΧ. Ναπι Ποτίεπβισι ἀε[εέτα, α αἱ Ρετα μαι 
απηματῖο εί Ὀτενίταί βιάεπδυς, υίας εί; ρτο 
ἀῑαίοπε δώμα, Ἰὰ εἴε, ἄοπιως, ἀϊσσης, δῶ: ιἲ, δέα- 
11η «Η4εη1 εἰ ἀοημες (δῶ) ιαςπέβεα οὐπση. Ἐϊ Ρρτο 
ὅτι, τά εβε, φιοἀ, ὃ : υ5ς «ομοά (ὁ) αφιέ]α γηἱ)ὲ απ/ζ- 
7ες ὑπέργΓεςεή. Έπ ρτο ὀπίσω, 1 ε{ε, γείγο, ἄψ: ο αι]- 
ἀεπι 1π ᾱ, π νετο εἴ σ, η εορηαίαπι αρῃς Πέεταπι, 

Ώεπιρε Ψ, πημίρμάο. ἨὨεπίαιε ρτο ἄλλοτε, ιά εί, 
αἰἰδέν ἄλλο, αἲ, 

Ίαπιφπε αΏοῖ (ἆλλο) Ρταεερία (μα Πηε Τθοετε ΠΠΟ- 
ἀεβαπι. 

Εε Πα]μβηοάί, Αά ουπιάσπι. πιοάΙπι εἰ πιεδίας 

οοποϊἀεπάο ἀῑξίοπες, αἴξ Ρίο ὁμότριχας, ιάἁ εί, 
εἶ [άρα εαβίέ, ὅ ὄτριχας. Έτ Ρτο ὁμοετεῖς, 1ά εί, εὐ- 

ΥΙ4Ι41271 ΑΜΠΟΥΗΤΗ, θλετέα». Έτ Ρτο ὁμοπάτριον, 14 
εἴε, ε/κ/άε ῥαίγς, ὁπάτρων: Ῥτο τρέµειν, Ἰὰ ες 
ΕΙΣΤΕ τρεῖν: ΡΤΟ τικµώ, 1 εἴε, βΟπογον τίω. Ἐο- 
τυππάεπι Γ)ογίεπ{ιαπα εί, εί ὑέογαν (Γαηίροπετε, ιῦ 
αυ Η11 ἀῑσυηῖ ΡΓΟ κράτιςοι, ἰὰ εἴξ, οβΗ/Πὲν κάρ]ιροι. 

Χ. Αοΐαπι γετο {Υπεορα Ιηπ «οπιροῇΠεῖς ἀῑάτίο- 
πίδις μεἴξα, καδδρανετην ἀϊςςῃς, Ρίο κατεδρανέτη», 
14 εἴε, οὐᾷογμ{υεγμπέ. Εξ ὑςδάλλειν, ΡΟ ὑποξδάλλειν, 
τά εβ; /ὐίοσγε. ΤὨεἰπάε (ετεῖας Ιπιρετ[οξξί ΡεΓ[ο- 
Πας αριά αἷιος πι ει ἀίρποπσπι ἀε[πεπίες, /ο]ες 
Ρος η επεταηί, αί αάαπῃ ρτο ἐφίλει, 1ά εβε, απαδαι, 
ἐφίλη, εξ Ρο ἔνόει, ἱὰ εἴε εὐσίαδαί, ἐγόη ἀΐουπε, 
Όμεπι Πποτεπι εί ΒΗοπιοΓις {εεμέας, αἷςε, Τεπεγής 

εκ 
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πω ἂντι τῷ ΕΔΕΙ, ὃ ὅδη, ΕΔΕΣΜΕΙ καὶ, 
Τὰς μὲν ἄρ οὔτ' ὠνέμων λάν µένος ὑγρὸν ἀέντων. 

Καὶ τὸ ὀναλλάοσειν τὸ Ἡ εἰς τὸ Δ, ὡς ὂν τῷ λέγά ΟΔΜΗ, κοὶ ΙΔΜΕΝ. 
Κα) τὸ πλευνάζεω ἐν πσιν, ὡς τὸ ΕΥΚΗΛΟΣ ἀντὶ τῇ ΕΚΗΛΟΣ, κοὶ ΑΥΤΑΡ 
ἀντὶ τὸ ΑΤΑΡ, κ ΚΕΚΛΗΤΟΝΤΕΣ ἀντ τὸ ΚΕΚΛΗΤΟΤΕΣ. Καὶ τὸ «θοσ- 
πλεναι τῷ δευτέρῳ «αθσώπῳ τη ῥημάπων τὸ ΘΑ, ὡς τὸ ΕΦΗΣΘΑ, κοὶ 
ΕΙΠΗΣΘΑ. - Τόν δὲ Φπλασιασμὸν ἡ συμφώνων οἱ μὺ Δωριεῦσν, οἱ 
δὲ Αἰολεῦσι «θσνέμεσι΄ οἷον ζδη, 

Ἔλλαθε πορφύρεος 9άνατος, 

- 2 

ἀ 

πο; 
Ὁππότερος τάδε ἔργα. 

ια. Ιώνων δὲ ἴδιον έ ἔχει τὸ -ἀφαιρέσὰ χφίθαι όν τοῖς παβηχηιώσι 
χρόνοις τ ῥημαίτων, ὡς τὸ Ρο κο] τὸ ΔΩΚΕΝ᾽ έδος  ἔ έχθσι ὄ ὤχι Ἡ ο) 

παρωχημθῥων χρθνων Ἀπὸ Ἱ αὐτήν σοιχείων ἀρχεῶ αμ αφ ὧν οι καὶ | 
ἐνεώς. Καὶ τὸ ὑθαφὲν τὸ Ε ὂν τῷ ΙΡΕΥΣ, κο 1ΡΗΞ. Καὶ τὸ «σοσ- 
πένα] τοῖς τβίτοις «φθθσώποις Ἔ ὑποζακτικῶν τὸ ΣΙ οἷόν οι τὸ ΕΛΘΗ.ΣΕ, 

Ἅ τὸ ΛΑΒΗΣΙ ο πῶς δοπχαῖς, ΘΤΡΗ,ΣΙ, ΤΛΗ ΣΙ’ κ) τὸ λέγάν ΟΥΝΟΜΑ 

κ] ΝΟΥΣΟΝ, τὸ ονομα ὁ τὺ ΝΟΣΟΝ; κ) ΚΕΙΝΟΝ ΜΕΙΑΑΝ ἀντὶ ξ 
κενον ὁ ΜΕΛΑΝ. Τὸ μεζράλλεν τὸ Α, ἐπειδὼν ἐ ὀντάνητα, εἰς τὸ αν 
ὡς τὸ ΗΡΗ, ΑΘΗΝΗ΄ ἔπ ο) ὅτε ἐκ τὸ ὀνανήι τὸ Ἡ εἰς τὸ Α, ὡς Τὸ 

υἱγριεὲς (δἱδη) οὐπείεδαί, Ρτο ἔδει. Ἐν, εεατ, νε]αέ απαπ βῆ ἁῑοίε, Ρτο ἔξη, Ἆος ε{, ὑυμέ: 
Ἠιπιίάα πο πεηις Ρεσπ]εαί (διάει) π]]α Ροἰεπῖα εί δώκεν, Ἰά εβ, ἀεαδ, Ρτο ἔδωκε, θἰαμίόοπι ἶ Ιπ 

στ τος να πι πο τς Ἔπν  ΠΏΆο παν η ο..." 

γεπ. 

Αά Ἠαο αυπι πιμίαηί σ ἵπ ὃ, ας ἀϊουπε ὀδμὴ, Ρτο 
ὀσμὴ, τὰ εἰεν οὔογ: εἴ ἴδμεν, Ρτο ἴσμεν, 1ὰ ε{ε, πουᾖ-- 

ππαή5, Ραίογεα Ρἱεοπαίππο ἵπ αιαἰρυ{άαπα ἀἰξμίοπῖ- 
δις μἴσηῖος, Ἡξ 4μμΠῃ Ρο ἔκηλοςς, 14 ε{ε, ἐγαπφιά]- 
ως, εὔκηλος: 6 ΡΓΟ ἀτὰρ, 1 εἴξ, [ε4, αὐτὰρ ἀϊειπε. 
Έε αυ υπα {εουπάσ» Ύ ε{ροζαπα ρεζίουε δα Ρατίίοι- 
Ιαπη αά]ἱοίωπε, Ρτο ἔφης, τὰ ε{ε, Γαΐμο ες, ἔρησδα: 
ες ρτο εἴπτε, τὰ εἴε, ἀἰχεγίς, σα. Ῥοττο ςοΠ- 
(οπαπεῖνσα ἀμρ]ίοαέίοπεαι αἱ Ὡοτιεη/δις, α1 4- 
οἶῖοις, ἐπδυυπε. Ομ] μ{πιοά! Ἱ]]αά εί, Ογτρμή 
(ἔλλαξε) Ίπ0Υς αέγα, Ῥτο ἔλαδε: εί ὑππότερος ΡΙΟ 
ὑπότερος ἴσέεν {/α οβεγα εὔίάΙ1. 

ΧΙ. Ίοπαπι απίεπι ρτορτἰειλέεπι οὐίεγναξ, ἆπα 
αρΏατε ἵπ Ρτατετίεϊφ ΥετΌοτυπα ΄Γεπιροίοις µ- 

πιογε αῦεηί, Ῥτοοιογία Έεπηροτα αὓ Πίάεπι Πεετίς 
{πεβοατε, αυἱδις εἰ Ριαίεης: οί αμῄεττε ε ἵπ γοςς 
ἱρεὺρν 14 αἴτ, [αεεγάοεν εἴ Ίρηξ, 1 εξ, αεεἰρἠἔεν. Ἐτας- 
ἵετοα Γετεῖς ῬυδήαπέξίνΙ ἸΜοάϊ Ῥευίοπῖς σι αὰ- 
ἆππε; απ ααμπι Ρίο ἔλδη, 1ά εβ, ύεπεγΙ, ἔλδησι: 
εί Ρτο λάξη, ἰὰ 6{ξ, αεεερεγίῇ, λάθηό ἀϊοιηξ, Ωύαπι 
Ραγεἱου]αιαι εε Γαείνῖς αά]ίοίπε, 3ύρησι, ὕλησι, ιά 
ε{ε, [απμή5, β/υἱ:, ἀϊοεηίε», Αά μες αααπι οὔνομας 
Ιὰ εἴῖ, 70ἨιεΗ, Ρο ὄνομα, εἴ γοῦσον, ΡΙΟ όσον, 14 
ππογῥώη: 6ἳ κεθὸν Ρίο κενὸν, 14 ε{, υαεμη» εἲ 
µείλαν ΡΙΟ μέλαν, πος εί, πέσγσην οβοτωπε. Ώε- 
ηίᾳυο εί α οπι ρτοὐμέξαπι Εαεγῖες ἵω ή πιιίαηές 
ΡΙΟ ρα, 1ά εδ, πο, Ἡρη, εἰ ρτο ᾿ΑΦηνᾶ, ἰὰ εί, 
4ἴπεγνα, ᾽ Αθήνη, εβεγοεηπίε». Ετ βος]ά[ε, πξ «οΠ- 
τγα η π α πιαζληίες, ἀῑσαηέ ΡἵΟ λελησμένόε, 1ὰ εβ, 
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Α΄ ΛΕΛΑΣΜΕΝΟΣ, αντ τᾶ ΛΕΛΗΣΜΕΝΟΣ. Καὶ τὸ δαφᾶν τὸ «εισσώμῆμα 

ῥήματα, ΦΡΟΝΕΩΝ κο] νοβον᾿ καὶ τὸς λμικὼς. τὼς εἰς  ΟΥΣ ληγούσας, 
ὡς τὸ ΔΙΟΜΗΔΕΟΣ, ΣΑΠΦΟΟΣ΄ κο] τὰς αξισσωμδύας υικὰς ἵ πλη- 

Φιωτικῶν, ὡς τὸ ΠΤΛΕΩΝ, ΠΕΡΣΕοΝ᾽ κοὶ Ἡ θὄδετέραν τὼς πληθιυ-- 

τιχὸς εὐείας, τὰς εἰς τὸ Ἡ ληφούσας, ὡς τὸ ΣΤΗΘΕΑ, ΜΕΛΕΑ᾽ κο] τὰς 

ρικὸς αὐτῖό ὁμοίως. ᾿Ἰδίως δὲ λέγουσ καὶ τὸ ΤΕΤΡΑΦΑΤΑΣ, καὶ τὸ 
 τοιαῦτα. 

(18. Μάλια δὲ τῇ ̓ Ατθίδι αἱ λέκτῳ κέχεητω καὶ ὸ ὀῆμικτος 

ἰώ.. Κω  ἐπὲ λέγεται «δα τοῖς ᾿Απ]ικοῖς ΛΕΩΣ ὁ ΛΑΟΣ, κ πιύτὴω 

τἱὼ σωυή)ήαν ἔσ παρ’ απο ὁ ΠΗΝΕΛΕΟΣ, Ὀ τὸ ΧΡΕΩΣ. Ἔσ ο αὐ- 

τοῖς σιύή)ες κ) τὸ σωωαλείφεω ὀρίοτε, κὶ αντ; δύο ποιέν μίαν συλλα δώ 
το ΕΠΟΣ; ΤΟΥΠΟΣ τὸ ΙΜΑΤΙΟΝ, ΘΟΙΜΑΤΙΟΝ, οἷς ὅδη ὅμοιον, 

Πεδία λωτεῦντω, 

Τρώες δὲ φερύκυψναν ἀολλέες' 

ιο 3 .ρυ λ « ου η] ο ο 

αντι τὸ λωτεύοτα. Καὶ τὸ ὑφαιρῖν τὸ Ἡ «ἵ εὐκτπκῶν τ ποιώτων, Δο- 
’ 2/ ᾽ 2 2 

ΚΟΙΗΣ, ΔοΚΟΙΣ᾽ ΤΙΜΩΗΣ, ΤΙΜΩΣ, ἔτν ᾿Ατιικόν ᾧ αχολόνως εῴηται, 

--- ὤλλοι δὲ διακραητε τόχισα. 

Ὁμόίως δὲ κ) τῶτο ᾽Ατ]ιὸν, 

Οἱ σλέωες κακύνς, παῦροι δέ τε ποντθὸς 2ρέίώς" 

οὐ]ήμιςν λελασμέένος, Ἰπίαρετ εἰ οἰτουτηβεχα ἵία ρετ 
ἱ εβετιπε, Ρο φρονῶν, Ἰά ε{, ἐπέε]έρεπε, 

νέων» εἔρτο νοῶν, Ιὰ εξ, εορέαπε, γοέων ἀϊσεπίες. 
Ἑάσπα πηοάο εί (ἀεηῖείνος βίηρυ]ατες ἵη ὃς ἀε[- 
πεηίες Ρτοίεταηε, μέ Διομήδεος, Σαπφόος, Ἰὰ εἴε, 
Φοπιεάές, εἴ δαῤῥῥοπίς, Ἑτ εἴτομπιβεχος (αεπίεῖ- 
γος Ῥ]αγα]ες, μὲ πυλέων, περσέων. Ὠεπίαμε εἰ Ῥ]ι- 
τα]ες Νοπαίπαπι ἸΝευιτία (σεπετὶς Ἐεέλος, ἵπ η 

ες, υί «ἤδεα, µέλεα, ἰὰ εβ, ῥεξῖογα, Ίπε- 
ὖχα.. Αίοιε ἴάεπι ἆε ε]ιίάεπι ἈΝιπιετί (επιεϊν]ς 
αάϊςίωπα. «Ὁείεταπι ηος εἰς ρτα; αἱ (ταεοίς {- 
πἰ]ίατο ε, μέ Ρζο τετραμµένοι ἦσαν, ἰά ε, υεγῇ 
μέ, τετράφαΊαι, εἲ Ππιϊ]]α ἀϊσαης. 

ΧΙ. Μακίπιε γετο Αέεῖσα. ἀῑα]εξιο ία εί; 
αμοά επι αἱ πα εΠει. ΊΝαπι αιεπιάπιοάυπα 

Αεεὶςῖ Ρο λαὺὸς, Ἰά εβ, ῥοβμζως, λεὼς ἀϊοιπε, Πς εί 
1ρίε Πηνέλεως, εί χρέως ὰ ε{ίε, αεθίέωπ. Ἐ αιι- 
{επι εἶς {απιϊ]ατε, οοπιγαάοπίθας ποπΠΙπι(ααΠα 
υεῖ, εί Ρίο ἀμαδας παπι {]]αῦατα {αοετε, μέ ρτο 
τὸ ἔπος, 1ά εί, υεγῥωι, τόπος, εί ρ{Ο τὸ ἱμάτιον, τά 
εβ, υε/2πεπέωή, οιμάτιον. Ομίους τ]]αά Ἡοπιετί- 
εσπι αβίπε ε{ῖ, 7 ο/απὲ αμίεη (πρέκυψαν) ἐπελίπα- 
φεγωμέ [γεφμεπίει. Ἐτ Π]αά, 6α71ῤος ἰορη [εγεή- 
{εε, λωτεῦγτα ΡΙΟ λωτεύοντα. Αάμας η εκ Πα]αΐ” 

πποάϊ ΟρΡίαεϊνὶς εοἰ]απε, ἀῑοεηίες Ρίο δοκοίης, 1ὰ 
εί, Μπα υἱάεγείΥ Ηδη δοκοῖς: ΡΓΟ τιµώής, 1Η11-- 
παπι ῥΟΠΟΓάΤΕΣ, τιµώς. ΕΠ «ποφιε Αιθοίμπις, 
διακριδῆτε ΡΤΟ διακριδείητε, ἵπ Ἰος, «41 υεγο αἰια]- 
εαυεγΗ{ές εεἰεγγῶπε. Ἐ αυάπι ἀϊσαπε, Βήμγες ἀείο-- 
Γἱογέ (κακίας), ῥᾳμοί ώεγο ῥαίγε ΠΕΙΙΟΓες (ἀρέος.) 



Ποό ε α 

ὃ λέγομᾶρ κοκίονες κὀὺ Ἀρείοες Καὶ τὰ 
Ἀ]οιρέν, τὸς ΒΟΥΣ, τὰς ΓΧΘΥΣ; 

λ 

00; 
Ἴχθυς, ὄρνιθός τε. 

Κωκένο δὲ ἄρηται ᾽Αγ]ικῶς, 
Οὐδέτί µιν ο όνεῖ ῥήγνυσι ῥέουτες, 

Βοὺς ΦΕιτεμνομένους' 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

ε ν ' Δ . 3 του / ο ο "ο ὡς ΖΕΊΓΝΊΣΙ, οµκήσΙ. Καὶ τὸ οξαιρέῖν τὸ βραχέα, τ' ̓Ατ]ριῶν- ΛΟτ- 
«/ 5 : ὶ Β να ες - . 

ΕΤΑΙ, ΛΟΥΤΑΙ ΟΙΟΜΑΙ, ΟΙΜΑΙ ὅτως ὦω  πὸ λγτο ἀνῃ. τῷ Ἐλγετος 
.» η κ Ν , ο, ὰ ΛΙ Ἶν Των αὐτήν ὅοι κ) τὸ ΕΩΡΩΝ, κ) ΕΩΝΗΣΑΜΗΝ, ὁκ «φειοσοῦ «φθδστέλέντων 

ο Υα Α χὸλ λ } 
το Ε ὃλεν ὄοι κο] τὸ ΕΩΝΟΚΟΕΙ. 

ἡ ο γην). ν .. 

Κα) τὸ σιωαφᾶν τὸ 1, ὅι Τ. τοι- 
ὄπων, ΗΙΟΝΕΣ, ΚΗΡΗΙΔΕΣ᾽ ὕπω κου] το, σφω δὲ μαλ᾽ ἠΕλετον' καὶ η 

τῆς εἰς 1 χΧααρὸν ληγούσης δοτιωῆς  «δατελόωτώντος τοῦ Α, ΚΕΡΑΙ, 
.. οἳ 5/ Ν ου , ια λ , 

ΓΕΡΑΙ, 3ΕΛΑΙ. Ἔσι δὲ ὁ τῶτο ᾿Ατ]μῶν, τὸ λέγειν ΕΣΤΩΝ, καὶ ΕΠΕ: 
: 39 λ 2/1 ὶ Χάνα ν . ον 

ΞΘΩΝ, ἀντι τὰ ἘΣΤΩΣΑΝ, Καὶ ΕΠΕΣΘΩΣΑΝ. ἜΕσ δὲ καὶ ἡ τἶό εὐκτικῶν 

χρῖσς ἄν πἶ παρεληλυθότων Ἱ'΄ ὁρισπκῶν, τῆς αὐτῆς σιωηῤείας, ᾗ κο 

Ὅμηρος χρῆται σωυεχῶς. Καὶ τοῖς Φηλυκοῖς ρσενικὸ άρθρα, Ἡ. µετο-- 

χὰς, ἢ οπΐ]ετι σιωτάσσει, ὡς το ΧΕΊΡΕ, το ΓΕΝΑΙΚΕ᾽ κο] «δα Τλά- 

τωνι δὲ, ΑΓΟΚΤΕ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΕ᾽ κάῑ, Ἡ ΣΟΦ0Σ ΤΥΝΗ, Καὶ, Ἡ ΔΙΚΑΙΟΣ 

ὅτως ὦνν α Ὅμηρος οπὶ Μρας, καὶ ᾿Αδίωᾶς ἔφη, | 

Ομαπάοφυἱάεπι 1 «οπιπιαΠί Ἡπσια ἀῑςίπιας, κακί-- 
ονες εί ἀρειόνες. Ῥο]εηέ 4ποαμε Ἠα]α[αιοάί Αοει- 
(αεἱνο ΠΟΠ Ρεγ ἀϊαγείπι ὃ) -αξοῷ Ῥουες, ρίΐσε», 
βᾶς ν]ἀε]οεῖ ρτο βόας οἰτοιπιβεξτεηίες, εί Ἰχδῦς 
Ρτο ἴχβύας: υξ 4αµπῃ Ἠοππεγυς ἀῑοΙε, Ῥέεει ανε[- 
με. Ἑτ γιά Ατεῖςε ἀῑξταπι εἴε, Άίεφμε ἔρβοσα Το- 
ὄογε τιηβΗηέ (ῥήγνυσι Ρο ῥήγννεσι) [επέες. δὶςομέε 
ζεύγνυσι Ῥτο ζευγνύεσι, ὄμνυσι ΡτΟ ὀμνύεσι. Ῥτα- 
ἵετεα εί Ότενες νοεα]ες Απίοί εκ Υ ετυῖς αὈ]ϊοίμηῖ, 
ως λούεῖαι πιωέαηξ 1η λοῦται ἠαυα{ΗΥ : οἴομαι 1η οἷμαι 
εκ{/έ: αἆ αεπι πιοάμπι εἴ ρτο ἐλύετο, 1ά εἴε, 
/2ἐυεβαίμγ, λῦτο ἀἰουπι. Ἐοταπιάεπι εβ ἀῑσετε 
ἑώρων, ἐωγησάμη», Ἱτα μέ ε ργαίει πεςεβι(αίεπι αἆ- 
ἆλητ. Ὁπάε εβ είατα, ἐωνοχόει, }ἔππ ὑπ[άεδαί. 
1 4ποφιε ἴπ Πυ]αηοάϊ ἀῑδξιοπίδις «οπέγαΒμπε, μέ 
Ρίο ἠΐόνες, 1 εἴε, ᾖ{1ΐογα, ἠόγες» εἴ Ρτο Νηρηΐδες «Δίε- 

γείᾶες, Νηρήδες ἀῑςαηπί, Ρίο εί Π]]ιά Ἠαδεί σφὼ ος 
Ρο σφῶι, {05 αιμίεῖη ἆμο απιοίη υοἰεδαίτ. επὶ- 
αμε ἵπ Γαιϊνῖς ἵπ ιν. Ρυταπῃ ἀεμπεπαδιας απογυπα 
Ρεμυ]είπια α οδεῖπείς Ἰάθπα Πέ, αὲ κἐραῖ εογπ γήραϊ, 
/Γοπεζζε, σέλαῖ Γωῤαγί. Ἐ εἰ Ἆος Αἰουπι 0 

ς: αἴπατικὰς τν τοιούτων μὴ Α 

ἡ 1. 

σ 

ἀῑείειτ ἔγων, [8 εἰ ἑπέδων, [εφμαπέωή, Ρτο ἔπω- - | 
σαν εἰ ἑπέδωσαν. Ἑ]ιίάεπι «οπ/(αεεμάϊπίς ε{ε, αιιοά . 
ΟΡριαίίνος Ρτο Ῥγαιεγῖτῖς Ιπάϊοαιϊνῖς α{ατραπέ, ας. 
εί ἨΗοπιετις Ιάεηειάσπι υξίεατ, Ῥταίετεα ο υάπα 
Νοπιϊπίδις Εακπιϊηὶπίς Ατεομιος, Ρατεῖρία, εξ 
Αά]εᾶίνα Μα(οι]ῖηα οοπ]αΏσυπέ; μέ τὼ χεῖρε, τ . 
γυναῖκεν ΙΑ, Ημ ήίεγες, ἷά αιοάἀ εἲ Ῥ]ατοπί {δ- 
πη]]ίατε εβ, ης ααμπῃ ἀῑοῖε ἄγοντε κὁ φέρογ]εν ασεπέες 
εἰ Γεγεπίέες: ἡ σοφὸς γυνὴ, εἴ ἡ δίκαιος, [αβίεπε, εἰ 
[ως με. Ῥίς Ιρίεατ εἲ ἩἨοπιετας 4ε Ταποπε 
ας Μίπεινα Ίοφιςῃς, αἷε, «Ἀεφιαφιαπι ἐπ ποβγής 
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«Οὐκ ἂν ἐφ' ἡμετέρων ὀχέων σληλύτε κεραυνῷ' 

τοι αθώα 8 . 

---λυό Ἱλοδόμεια: 

ΙΥ. Καὶ αθι τιὺ Σωώτιξν δὲ πολλα π- ἐχσῶν ού 2[ά- 

λέκτων, ὅτου εἴπη ὁ ποιητής, 

Αλ. ὤγ ὀΐσευσον κ η χυθαλίµοιο, 

᾽Αῆκἰὼ δείκνυσι τὶὼ σωωήδειαν.  Ὅτα 

Δέζατό ο ηλ] 

Οπι δὲ έπη, 

---Θέμιι δὲ αὐρν | 
Δέχτο δέπας, 

ὂν τούτοις δορίζει 
ιδ. Ὅπως μῥ ἆν οἷωυ τὰς πάντων Ἑλλίώ, θωνὰς αθροζω, ποικίλον 

ἀπερ)άζεται τὸν λόγον, κο χρῖται ποτὲ μᾶῥ ταῖς ξέναις, ὦασέρ εἰσν αἱ 
/ ὰ .ὰἃ ον ε / ε «/ / Χ/ λ 

«φθθειρημλῤαί ποτε Ὁ ταις αβλοίοµο, ως οταν λΕγή ΑΟΡ, Ἡ) ΣΑΚΟΣ' πόὲ 

δὲ πεῖς χομαῖς  σιωήλεσι, ὡς ὅταν λέγη, ΞΙΦοΣ καὶ ΑΣΠΙΔΑ, δᾖλον. 

Καὶ 9αυμάσέέ τις, ὅτι καὶ κουαὴ λέξὴς πως αυτά σώζσι τὸ σεµνὸν ἃ λό[. 
εε. ᾿ΕἘπὲ δὲ ὁ ἐγκοτάσκόωοο λόγος Φιλὲ 7 τὰ σιωήθους ὀξαλλα- 

γὰὼ, ὑφ ἧς ὀναργέσερος, ἢ σεµνότερος, Ἡ πῶώντα τερπνότερος γώεται, καὶ 
ἡ μλὸ αρ λέξεων ἐκτροπὴ χολᾶται Τρόπος, ἡ δὲ ὁ σωυλέσως ΣχΊμα, 

Ῥ. 6. διορίζει] Ῥαίο Ἱεσεπάνπι δωρίζοι : Ἆος ἵπ Ψειβοπε τεάδιᾶ!, Εέ Ίαπι, πί γίάεο, τεδάϊάεταίι Χγ]απᾶετ : αἲ 
πο πποοπε, Ῥυΐο, αοοερίωπη, ἵπ Νοίῖβ πιεπιοταί αο ρτοραί Φίερμαπυς. 

εγγέδως οννν 6 βιεγίπέ.. Ἐτ, δαπε ππεγυα {η- 
οἰέμς εγαί. Ἐτ, Γπερέων ΠΗἱῤῥοάαηεα. 

ΧΠΠ. Ῥοττο α απ Γ)ἱα]εδεῖ πια]πα 4ποαιε ἵπ 
Οοηβτιδἰοπίδις ρτορεϊείίεπι Ἠαδεαπίέ, ααπάο 
Ῥοεία ἀῑεῖε, 4 αρε αἰυἶπί [αμ ῥείε ἐμ Λνκοιαί, 
Ρίο, ἀλυίπισι Ἰήεπείαιωῃ, Ατειςλπι οοπ/ἑγαξΙοπεΠη 
τεβετ. Αε αιαπάο αἴς «4{εοερ ΠΙΙ [εεβέγαη, εἴ 
Πείᾶὲ ῥι]εργίσεμα αεεεβεγαί ῥαΐεγαγι, ΡΤΟ αὐ η], 
εἰ α Τ2είάε, Τλοτες {εαιειγ. 

ΧΙΥ. Ιρίέις αρρατοῖ, αμοπιοάο οπιηίπη (Τα.- 
«οἵΓΙπι γοσε «οπρετεπάο γατίαπι οταΐοπεπι εῃ- 

εἷαί: ἆαπι υεεαΓ ποπηµππαιαπῃ Ρρετερτϊηϊς, αὲ 
{υπέε ριαἀϊδας: αλμαπάο γεΓο Ρτήοἶδ, πέ αωαπι 
ἀῑοῖε, επ/ῇε, [εήωήη, ἄορ, σάκος ΠΟΠΠΙΠΙΦΗΦΠΙ γετο 
οοπιπιµπίδις εί αΠιεςς, με αωαπάο αἷε, σ/αάζης, 
εὔῥεις, ἔἶφος, ἀσπίδα. Έτ αἀπιίταιίοπε ἀϊρηαπῃ είς 
αιοά γ]ρατε νοςες αριἀ επι οἵα(ἶοπί6 ρΓανΙ{λ- 
{επι τεείπεης. 

ΧΝ. Οετεταπι φωοπίαπι ογηλία οἵαξίο α οοπι- 
πιυηὶ εοπ{αείιάϊπε ἀμοεάϊε απάε εε ενἰἀεπίέίου, 
ρτανίοι, ας πιοάί οπιπίδας Ἰαουπάϊῖοτ Πε; αίαιε 
ἀἰτίοπίς ἱπππιμίαείο, 1γοῤβΗς; Οοπβτυδίοπίς αιι- 
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η ./ 

κά ἐπ τὸ εἰδι τότων ὃν τῇ Ἐεχνολολίῳ ἀναγεγραμμόῥα, βασώμέλοι τί Ά 
τότων Ὁμήῳ «ΦὈδαλέλεσίο, ἢ τί ἕτερον ὑπὸ αἴν μετ) αὐτὸν αὕρηται ὃ 
ἐκέῖνος οὐχ έἴπε «Ὀθῶτος. 

(ς. Τῶν τοίνω Τρόπων, Ονομροπαία: κα πώνυ σιὐη)ές ὅ Εν. 
Είδε δα κ πω παλαιὰν δεχιὼ τ τ' ὀνομάπων, ὅτι οἱ «θῶτοι τὰ ας γ- | 
µατα, ὀνομάσωντες, πολλὼ Ἀπὸ τῷ συμθερηκότος αοθσηρόρόυσων, Ὁἃ τὰς ο. 
ἀἰναάρθρες Φωνὰς τοῖς ἐγίθαμμίτοις, ὀξετύπωσαν' ὡς τὸ ΦΙΣΑΝ, 0ἱ τὸν 
ΜΗΝ αἱ τὸ ΜΕΚΑ3ΘΑΙ. κο] το ΒΡΟΝΤΑΙΝ, κοὶ τὸ τόσον, όμοια. 

Ὅλεν καὃὶ αὐτὸς ἐποίησε τινα ὀνόμωίαι σὔχ. ὄντα «πζότερον, φπεὺς τὰ σηµ- 
ανόμήρα τυπώσας, οἷον } ΑΟΥΠΟΝ, κ πὸν λΡΒΟΝ. ὁ τὸν ΒΟΜΡΟΝ, κου] 
τὸ ΡΟΧΘΕΙ, οἱ τὸ ΑΝΕΒΡΥΧΕ, ΠΦ) τὸ Σ17Ε., καὶ τὸ τοιαῦτα, ὧν οὐχ ἂν 
εὔροι τς εὐσημότερα. Καὶ πάλιν ἄλλας σνὰς λέξας ἐ ἐπ᾽ ἄλλων ὦς2γ- 
μάώτων κ, ἐπ᾽ ἄλλα μεν ηάημα οἷόν ὅδι ) πιο 

| ου ιφλέγμα κακὺν. Φορένσω". ᾿ πή) 5 

ὃ σι ἡ ὁ αἩλ τὸ Φλέγευ.έ ὀνέρριονὴ Καὶ } ΠΊΡΕΤΟΝ, ανν .. πνεόε 
Οἷς όμοιόν ὅοι αι τὸ 

αν χαλκοτύπες ὠτειλάς' 

βόλτα! 9. εἰπᾶν πὰς. ὑωὺ τῷ λαλκθ. τετυπωρδῥας. Κα) νε 
τῇ χα μότητ άχρηστα, ψθ, “πολλης τῆς οξεσίας. πὸ Ανν ολο . 

«δω τὰὺ σιυήλέαν, τὸ δὲ, ἀὐσημότερα Χφθισας, ἕνειφῳ τὸ ια ο 
μέγεθος ἐμποιέν τοῖς λόγοις. 

ἴεπι, ὄεδεπια νοςαίητ, Ἠογυπι ἀερίαιε Τρεοίες ἵπ 
Άτιε Ὠϊοεπάϊ ρετίοηῖρία {πέ, νἰάεαπιας ΏΠπι Ἠο- 
τυτη αΠσυ]ά αῦ Ἡοπιετο Ρυαειο παπι Πε, πμπινε 
Α]ιὰ αιάάαπι α ροβετὶς Ἱηγεπίαπα Πε, φυμσά 1]]ο 
Ώηοηῦ Ρτίμς ἀῑκεγίς, 

ΧΥΠΙ. Ίπεει ηρρου τοσο Οποπιαζοραΐα Ἅ Ἀ 
πιούυπα Η1 {απαϊΠατὶς εἴε.. Ἰδονεταί επίπι ρίζα 
ποπηίπωπα οτρίπεπι, αυιοά Ε, ααἱ ργϊπαῖταθ. ποπηῖ- 
Πα τερις ΙΠπάΙάογλης, Ρ]ετλαις αὓ εγεπίι αρρε]]αί- 
{εηί, εἰ ἱπαγομ]αίη νοςες ἶπ {οῖρτα τεια]Πεης, 
μέ αυπ1 ἀῑοετεηί φυσᾷῶν, {πῄατε: ποίξεινν {εεατε: 
μυκάδαι, πηωρίγε; βροντᾷνν ἕοπαγε: οἳ Ὠὶφ Ππηϊ]ία. 
Ὁπάςε εε Ιρίε αααἆαπι ποπίπα αμα” απ:ς ἱρίαπι ποῦ 
εΓληί, Ἱία Πηχῖε, υξ «οΠίοτπιία εΠεπε τεῬαφ Ρε 
Γρία Πρηϊβεαί]ς, ου]μπιοάί εβ, δοῦπος, πιθη εί 

αἱίά Ίτεπι {οΠο5 ΠοίΔΠΕίΑ, ἄραξος, βόμξος, ῥχδα, 
ἀνέξρυχε, σίζεν Αῖδαιε ΠΠν[πιοάϊ, 
πιορῖς Ἰρπὶβσαπεία | Ἰπνεπεείτ. Έτ τατίας αδή αν αἱίας 
γοςες αἆ αἱ τε Ρεγεπεπίες, αἰῑῖς ττρυῖε, ας 
οὐ απι ἀῑοῖς, {αι {περ άήῃ ο. 'εβιζαςίαπα 1π 
οοπβαρταπἀο Πρπίβσαης. Έτ ἆωπι Λεόγεσε Ῥτο ἔρπε 
Ροπίς, Ωωίρας ες Ἠος αλ εβς χαλκυτύπες ὠτει-- 
λάς" }μίπεγα απόν ῥοε {εττο παππαιε ΙΠβίέϊα 
Πρηϊῄεατε νυ]ε ἵᾳιε αε {απηπιαξίπα΄ οηπία 
οοπιρ]εξτατ, ππα]έα νετδοταπα πογῖεαίς, πια]έα οι 
Πσεπεία {ας «β, αἰία αιἰάεπι ῥτατεΓ σοπ{αεταάί- 
πεπι ἵππππυέλης, Α]ία γετο εαπι οὐ οσα Πρπϊῆ- 
ςαηΕία πιαρίς τεάάεης, αέ οταιοπί ἀεςις εἰ ὁ- νὰ 
Ποεη{ίαπα αἀάετοε. 

ελα. 
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ο -α- αζν Πολλὴ δὲ ζδν ὧυ καὶ ἡ τῶν ̓ Ἐπθέτων εὐπορία, ἅπε οἰκείως 
Ν ου ν΄ ε ϱ) « / ον, » ” νν 
ὰὶ «φθσφυῶς τοῖς ὑποκειμῆῥοις ἠρμρσμένα, Διώαμιν ἴσην έχει τοῖς κω- 
θίως ὀνόμασῳ ὥασε Ἱ }εῶν ἑκάσῳ ἰδίαν τινα «ςβσηγορίαν «ῶςΑσ- 
ήθησι τὸν Δία, ΜΗΤΙΕΤΗΝ, κοὶ ΤΨΙΒΡΕΜΕΤΗΝ᾽ καὶ  Ἡλιο, ΥΠΕΡ- 

ΙΟΝΑ΄ κοὶ τὸν ᾿Απόλλωνα, ΦΟΙΒΟΝ χαλῶν. Μεπὶ δὲ Ὁ Ὀνομαποποιίαν 
ἴδωμᾶυ κοὶ τὰς ἄλλες Τρόπου». 

να. Καπίχρησς μλὸ δή ἥπε Ὑπὸ τᾶ κυρίως διλεμῥα µετιφθει τ 
χβῆσι, κοὶ ἐφ᾽ ἕτερο Θὐχ. ἔχον ὄνομα κύριον ἔπ «θὰ τῷ ποηπῇ, ὅτω 
λέγη ΣΕΙΡΗΝ ΧΡΥΣΕΙΗΝ᾽ σεἰρὸ 3 κυρίως ο)3ὶ τᾶ αουίὰ πάοε). Καὶ 
ὅταν εἴπη ΔΙΓΕΙΗΝ κτνεην΄ ἡ μὴν 3ὸ «ιιεφαλαία κέκλητω κΥΝΕΗ 

παρ ἀπ), ἐπὶ ὃν δέρματος κιωὸς λέῶαι αὐτὺ ἔδοο ἱώ ὀνταῦα 
κ) τὼ οξ αἰγὸς δέρματος γωομλῤίω κωυέίω καλά. 

(9. Μετιφορὸ δὲ ἥπε ζον Ἀπὸ τὸ κυρίως διλεμΏῤε «Φθάγματος 
ἐφ ἕτερον µετενηνεγµλῤη, μετὸ τῆς ἀμφοῦ ἀναλόγα ὁμοιότητος κα 
πολλή ὅοι, ϱὁ ποικίλη παρ αυτω οἷόν ον, 

κεν Ὑστοῤῥηξος κορυφἰὼ ὄρεος µεγάλοιο: 
λ 

Χοη, 
Νήσος τὴν σξὶ πόντος ἀπείρλτος ἐσεθάνωται’ 

ὃν 3ὸ λόγον ἔχει κοευφὴ «πθὺς ἄνθρωπον, τῶτον κο ἡ ἀκρώεεια «αθὺς τὸ 
”/ ο... οτ ων ὰ / ν) »λ / ἡ 
ορος κ) ὃν ὁ Φέφανος «φθὸς τᾶτον ὃν φξίκειται, Ὑ αὐτὸν Ὑουλαοσοι «οθὸς 

Α. 3. ὥσπερ τῶν Φεῶν] Νεχυπῃ ἀεβάετο. Ἑοτίε Ἱεσεπάωπῃ, οἴσπερ τῶν Φεῶν: Τα τί ρτῖογᾶ ὧπερ οἰκείως----ὀνόμασιν, 
ἵπ ῬατεπίπεΠ οοιρίαπίωτ, 

ΧΝΠΗ. ΈῬτατετες Ἐρϊπείογαπι οορία ΠΠ] «β, 
αυαε ρτορΓίε, εἴ τεῖ παίµτα; οοηγεπ]επῖει {αυ]εξεῖς 

γῖπι ρτορτῖῖ ποπηϊηῖοις αᾳυἱρο]- 
Ἱεηίεπα Ἠαδεηί, ης «υυπα Πησιυ]ΐς Ὠἱίς Πησι]ας αρ- 
Ρε]]ατίοπες ατττιοιῖς, Ίονεπι εοπ/{ε η, αἰίοπα- 
ἔρπα; εἰ Ῥο]ετα ὑπερίοναν Ἰὰ εἴε, /µβεγ ποι σγαάἰεπ- 
ἔεπι; εἲ Αροι]ίπεπι, φοῖδον, ῥῥα δι, τὰ εβε, [ῥίεπά]-- 
η νοςαης. Όείεταπι ροᾷ Οποπιαϊοροξίαπι αἰίος 
αυοφυε έτορος γἱάελπιις. 

ΧγΥΠΠ. ΑΡιῄΠο αμῖάεπι (ααα: α{απῃ εχ εο, ἴπ 
συο αἰαᾳαῖά ρτορτίε θά ἵπ αἰϊαά, ρτορτῖ- 
μπι ΠΟΠΙεΠ ποη Ἠαδεῃς, (Γαηδίετ) αραιά ροείαπι 
εβ, υὈἱ αἷτ, σειρὴν χρυσείην, εί αΗγΕΙΠΙ: σειρὰ 
παπιᾳιε [ίσμίωππ ρτορτῖε ἀποίαι. Ἐε αδῖ ἀῑςίε 

ΟΙ, ν. 

αἰγείην κυνέην, εαβγίπαπι σαἰεαπ, Παιίάεπι ραΐεα 
Ιάεο αριἀ ευπι κυγέη «αρρε]]αξατ, ααοά εα οἶῖπι εχ 
εαπίπα ῥείί; οοπῃςετείωτ. Πο νετο εί επι ρα[εατι 
εαβγίπαη γοςαῖ, Έα: εκ εαρτίπα ρε]]ε {αέϊα εταί. 

ΧΙΧ. Τταηβαίο αὐίεπι (αμα Ἰπάε ΠΟΠΠεΠ {ΟΓ- 
ατα εί, ααοά τεπῃ α ρτορτία Πσηϊβεαίίοηε ἴἵπ αἱίαπι, 
ουσ οοπγεπ]εηίε μεγῖωίφυε τεί Ππιϊ]τιάίπε ταπί- 
{εταί) εί πια]έα, εἰ νατία αρυά Π]]απι εἴ, αε Π]ιά, 
2 Οοπία]ς Ώπς {ταξιο {6 πιαρηϊ νετίῖοε πιοπῖβ. 

" 

βλ, αυαπι ροπία5 οἴτοατη]αϊτ, αἴατε οοτοπαΓ. 

Έυἵαπι επίπα ταοπεπι γετῖεχ Παῦει αἆ Ποπιίπεπι, 
εαπα εξ «ἄειπεῃ αἆ πιοπίεπα: εξ αὔαπι «ΟΓΟΠα 2 
εαπι οαί ἱπιροηπίζατ, εαπιάεπα εξ πιατε αἆ Ἱπ[α]απα΄ 

δα 
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"Αλλα τὸ χβήσαδαι τοῖς ὁμοίοις οἰνΏ τῶν κυρίων "όῤόισν, όύει- Α 

δέτερον κο] ὀναργέτερον ποιέ τὸν λόγον. 
κ. Εἰὰ ὃ πας ὧσπὶ Μέαφοροὶ ποιχίλαι. Αἱ Ὦ, ννὸ ἐωφέον - 

ὄμλγνχα, οἶον, 
Φ2εγζατο δι ἠνίοχος νήος κυανοπρώροιο, 

» ω / Ν 
αντι Τὸ γαυτης Ίου, 

Β; δὲ μετ᾽ ᾿Ατεάδίω ᾽Αγαμέμνονα ποιμένα λαῶν' 

ἂντ τῇ βασιλέα. Αἱ δὲ, Ἀπὸ ἐμψύχων οἶὶ ἄψυες ὦ οἵον, 

---κπσα) σόδω νέατον Ίδης, 

τὰὺ πώρειαν καὶ, 

Οὗλιρ δρύρης, 

τὸ γώιµο. ᾿Απὸ δὲ ἀψύχων οπι έμψυχο, οἷον, 
ον νύ τοι ἧτορ, 

ὀντι τῷ σιληρόν. ᾿Απυ ὃ ἀψύχων ὄη ἄψυχ» ο οἵον, 
Σπέρμα τουρβὸς κό 

ἀντι τὸ 9όνιμον δεχίω. Ὥσσες ὃ ὀνομάτων, ὅτω κοὶ ῥημάπων εἰδ ” ο 
ντα µεπιφοραί οἶον, 

Ἠιόνες βοώδσιν ἐρευγοµένης ἁλὺς ἔζω, 
ο ας ου 5 ον 

αντ τὸ ηχουση. 

κα. Ἕπερος Τρόπος ὅαὶν ἡ χολεμλῥη Μεπέληνψας, 
σηµαίεσα «θᾶγμα, λ|όφορον οἷον, 

πλ δια, 

χ; συανυωνυµιαν 

Ἔνθεν δι αὖ νήσοισιν ὀπιπροέηκε 9οήσι" 

βύλεται ὼ σημῖναι τὶς χωβίωο ὀξείας λεγομῆῤας νήσµς ἐπὲ σιωω- 

Ἰαῦεί. Ῥοττο αβπΠΙδις Ῥτο Ρτορτϊς ποπαϊπίδας 
υέεῃς, ΟΓΑΙΙΟΠΕΠΙ ΠΟΠ {οἶαπι {ρεςϊοῄοτεπι, γοταπι 
εἰῖαπι εν]ἀεηείοτεπα {αεῖε. 

ΧΧ. βυπί απίεπα νατῖα αριάἀ εαπι ΜΠείβρμοία, 
απαἆαπη αὓ απ]πιαείς αἆ απίπλαία  αξ, (αγμίεας πα- 
υἱς {ε εβ απγέρα Ἰοεμίησ: Ῥτο εο  αιοά εί, παυίία. 
Ίτεπι, Γυ αά «4{{γίάεπ ῥα//ογεπ ΠΟΧ βοριίογωση) Ρτο 
εο αιοά εβ, γεροῃ. Λία αμίεπι αὖ απἰπηαξίς αἆ 
Ππαπίπιαία» ας, δμῦ εκέγεπιωώα Ιά ῥεάεπε ος εἴξ, 
}αάΐσες. ἴτοη, πθεγ ασγέ, Ἰὰ εἴε, Γεγη ία». ΑΙίς 
εοπίτα οὉ Ιπαπίπιαίί αἆ απϊπιαία» γε]αεῖ, ΓεΥγεμη 

Λγο/εἔῖο ῥεδῖως: 1ὰ εἴε, ἀμγωπι. Ῥοήιτεππο αὖ Ιπαπῖ- 
πιαεῖς αἆ Ἱπαπίπιαία, αξ [πιο ἐσμίς [εγναης: Ἆος 
ε{ξ, ζεπογα(οπὶ ἱάοπεατη ογἱρίπεη. Ῥοττο Που ΊΝο- 
ππίπωπη, Ἱτα ει ἨΓαιδοταπι (ταηβαεῖοπες αριά επι 
{απε, ας, Γ1έογα παμε ῥοαπί, Πεγίεπίε [αΐο, .. 
Λγοεε]ᾶς: Ῥτο [0παΜί. 

ΧΧΙ. ΑΙάς ἀείπάε ΤΈτορι5, ας» Τεαπ(απιρεῖο 
γοσαευς, {5, αμαπἀο Ρε οορποπηἰηαίίοπεπη τος ᾱἷ- 
γετία Πρηϊῄεαευς: ας, Ἴπάε υεἰροίδης (Φοῇσι) ὑπαέε 
ἐπίᾖι αὐμπάε: Ἱπία]αν επῖπι, αμα: ρτορτῖε αρρε]- 
Ἰαηίας αουσε, Πρηϊῃσατε νυ]. Ἐ]υίάεπι παπιαυς 

εν 

. 
ο 

ολο μμ. πας ὐἈ...  --- ο πι ο ΩΣ. -- 

τα. ᾱν- ο 

Με ρφζών πβύντος, 
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Ἀ νυμᾶῖ τὸ Θοον τά ὀξε ὀξὺ ὃ ὁ µόνον τὸ κὉ κίνησιω ποιώ δη, δλλὼ κ 
ο / , 0 λ 

τὸ κ» αμα «φεδηηούμΆμον εἰς λεπ]ότητα. Τοιᾶτον ὅδι καὶ τὸ, 

| υ -πἐγὼ δὲ θόωσω ο δασών. | 

{τ Κβ.. "Άλλος Τρόπος, Σιωεκδυχὴ λεγομλῤη, Ἀπὸ τὰ κωβίως σηµαι- 
νομΆύε ἕτερόν τι Ἡό ὑπὸ τὸ αὐτὸ φλύος᾽ ὄντων παρισῶσα. Καὶ ἔτν 
ὁμοίως ὁ τρόπος ἅτος ποικίλο. Ἐκδεχόμεα φλ) ἥτοι Ἀπὸ τῷ ὅλε Τὸ 

µέρος, οἷον, | 
ώμο αι μ 

Ἡ Χχὸ 3 Τ' βοῶν, τὰς βύρσας, ὁξ ὧν ασπίδες, διλοιῶῦ βὔλετα. ᾿Ἡ τὸ 

μέρους τὸ ὅλον, οἵον, ΕΝ | 
ου Τοίζυ δι αὖ κεφαλζὼ ποδέω" : 

αν Μο οι ώς ά τ καν / / Ἆ 
Ἀπὸ ὸ τῆς χεφαλῆς τὸν ἄνδμα σηµαίει «ὁ ὅτων λέγῃ ΛΕΙΚΩΛΕΝΟΝ Ἡ 

«κ ο ον ό ἳ λ μψ. ο ων ε ἳ ν λ : 

χολίιὼ, καὶ ΕΥΚΝΗΜΙΔΑΣ τῆς εὐόπλης. Ἡ Ἅπο ἓνος τὰ πολλα, ὡς 

ὅταν εἴπη οι τῷ Ὀδυσσέως, | 
. 

-- ἐπὰ Τροίης ἱερὸν στολίεθρο ἔπερσεν'΄ 

3 

δὲ ο πολλών, τὸ ἕν οἵον, 
--ᾱ 

οὗ 39 μόνος, λλλὼ σικὸ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι Ἡ Τροίαν ἔπόρησω. ᾿Απὸ 

ο σήθεά 9’ ἡμερόεντα, 

/ δ ου 2 ἡ λ. 4 / 

τητέσ τὸ σΏθος. ᾿Απὸ δὲ έίδους «λύος, 

Α.2. σροήγούμενο] Νείεῖο αποπιοάο, ἀῑ[ρ[ίοει. Οτεάαπι, αὉ ααξλοτε, ἵπ γετί απϊάσπα ποΏ Ἱπερίϊαπίε, αΠίες 
ι {οτἹρίαπι θαϊβε : γε], κατὼ οχῆμα προηγύµενον εἰς λεπ]ότητα ἀπολῆγον, Ἱ.ε. ῥγσώβια [μα ριτα, ἓα ὄρυτα 

σης πιανωπό ἴπ {β]ο ϱ/, ἴπ αομέση 46βΠΕπΕ: νεὶ Ππιρ]ιοϊίες απολἍγον, 8{ί ὠπομηκυνόμενον, Ἰος0 Υο(6ΓΙ8 προ- 
γούµενο. Ὑϊὰε Ἠετασ]άεπι Α]]εσοτ. ρ. 471. Εὰ. (σα. 

Πρηϊιςαηεία ίταφιε γοχ (Οταςοῖ εβ. Αοιίμπι 
παπηςυε 116 που {ο]μπὶ γε]οείαίεπα πιοῖις Πρπί- 
Άται, {εἆ εἴῖαπι ριταῖε 1ά, ααοά {οί Πεετ Ελέξαπι 
εΠ. ΠΠιπιοάϊ εἰ Ίος εβ, ἔσο αμίεπι (Ῥόωσα) /ε- 
ήπαπς α/)Ηἱ. ' ϱ” 

ΧΧΗ. ΑΙῑις Έτορις Τηιε]]εέχίο νοςαξας, αααή- 
4ο εχ «ο, αιοά ρτορτίε ΠσηίΠορτυτ, α[ῖαά ααἰὰἆλιι 
ε]άεπι σεπετῖ ἱηίε]Πσίεατ: είἴαιε {απαϊ]ί πιοάο 
νατίμ5. Αἱί επῖπι εχ {οἵο ρατίεπη ἱπῖε]]ρίπιις ; α:, 
πά ΠΗΜΥΗΠΙ ῥεπε /)γαόῆμπι ὄουες {ογγίάο. ΆΒουπι 

παπιαιε αρρε]]αίίοπε, «ΟΓΙΗΙΠ, εκ απο {ομίὰ βετῖ 
(οἰεπῖ, ποῖατε να]ε. Αιῑ εκ ρατίε ἴοίαπ; αἲ, ῥη- 
{ωβηρά{ αίεζῃ εαβµέ ἀεβάεγο: Παιϊάεπι γους εαβί- 
Επ, ἴοξαπι Ποπιίπεπι Πσπιπκαι, Έτ αιαπάο Ρρτο 
Ρι]οΏγα, επάἑώες εἰπές ῥγσά{αη: εἴ Ρτο Όεπε αἴ-- 
πηαίίς., ὀεπε οεγεαίος ἀῑοΙε. Αα αὉ απο πιαίία; αέ 
αμαπάο ἵτα ἆᾳ {οἱο Ὀ]γ[ε ἀῑεῖε, Ῥο/ήφιιαπα [αεγηὲ 
“οί ορρίάιὔη ἀευα/]ανίέ: πεαιε επίπα ἵ]]ε {οἷας. 
{εἆ αΠ8 οµπι α]ῑῖς (σιαεοίς Ττο]απα εγεγεῖε. Όοπιτα 
εχ πιω] πΏη υξ ῥεδῖογα Γςμπᾶα, Ρτο ῥεξῖας. 

σκο 
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εἶδος «9 λίδωυ ὁ µάρµαρος. ᾽Απὸ δὲ λύας τὸ ἔἶδος, οἶον, 
Ὄρηλως γνῶναι, κφὸ θικάσιµα µυθήσνέδοῃ.. 

κο 9 οὐ πο, λλλὼ τὴς μανπκοὺς ὄρνίδας εἰπᾶν βάλεται. 
τἶ παρεπομλῥων τὸ «φεδξυ, οἷον, 

Πώνδαρος, ὦ καὶ τόξο Απόλλων αυτὸς ἔδωκεν' 

Σπὸ 9 τὸ τόξα τὶὼ «λὶ τὸ τόξου ἐμπειρίαν δηλο. Κα 3 
Ἑδμεα λεύκαρο ὕδωρ. 

Κα, 
Οἱ δὲ σονηµέρκοι σέίο ζὦογόν' : 

” κ ον Ε) νυν . ο ἀπὸ γὸ τὸ συµβαίνοντος, οι μΏν τὰ «φθοτέρου, τὸ ΗΛΑΊΝΟΝ, οτι Ὦ τῷ 
ἡ 

τὸ ΕΤΡΕΧΟΝ Φηλοι. ᾿Απὸ δὲ τὸ «σθηγεμ]ῤα τὸ ἀχόλασυν, 

Λῦσε δὲ παιρλενικζὼ ζώνίω" 

αἰχολα)εῖ 9 τότῳ τὸ διεχόρώωσυ. ᾿Απὸ δὲ τῷ αχολάδου τὸ απεοηγά- ο 
μἆμω" ὡς ὅταν ΕΝΑΡΙΖΕΙΝ λέγη τὸ Φοόύευ, ἀντ τὰ σκυλόύεω. 

Υ. Ἔκι δὲ καὶ ἄλλος Τρόπος ἡ Μετωνυμία, λέξις ἐπ᾽ ἄλλα κυ- 
θίως κειµΏμη, ἄλλο ὃ κὉ) ἀναφορὰν σηµαίνασα" οἷόν ὅδι παρ αυτα, 

μος ὅτ' αἰζιὶ Δημήτερα βωλοτομεῦσι’ 

τον 39 πύρινον Χαρπὸ δηλοῖι ἄπο τῆς Φὐρούσης Δήμητρος ὀνομάσας. 
ον ΛΙ, 2) 

Και οταν είπη, 

Σπλάγχνα ὅι ἄρ ἐμπέρωυτες, ωπσέρεχο Ἡφαίσοιο' 

Ῥτατετεα εχ {ρεείε ρεπις5; τέ, 7Π4ΥΠΠΟΥΕ ἄ[βεγο 
]αξΐο: ΠΑΠΙ ΠΙΑΙΠΙΟΓ {Αχὶ {ρεςῖες εΠ. Αμί «οη- 
τα εκ σεπετε {ρεσῖε»; μα, Λοεγε αὖες εἰ ἰζ0- 
πέα ἀἴεεγε ππµίία τοραμ!: Παμϊάεπι ποπ αμα(νί5, 
{οἆ αασιγλ]ες {ληίαπι αὖος ἀϊοετε γι]. Αά Πας εχ 
αἁ]ιπάίς εβεέχυπι τεῖ: αί Βαμάαγμε, βὰς ἆ0πο 
ἀεδ{ αγ Ῥβαδης 4ροΐο: παπι {γα ποπαῖπε 
{αριεταπάϊ ρετῖθῖαπι ποίαε: εί, δεβεπέες εαπᾶἰάαπι 
γεάάεδαμέ αφ μαπῃ: εἴ, «4 υεγο ἐοία ἄῑε [απάσλη 
{ογα” ππουεδαμὲ: εκ αοεϊ]ἀεπε παπιαιε ἵπ ρτίοΓί 
εχεπιρ]ο, γοπραζαπὲ; ἵπ ροβετιοτί 2ὐζεπη, «ΊΥΤΕ- 

ῥαμέ, Ιπτε]]]σί ἀεδεί. ἹπίαρεΓ εχ ργῶεσάεπεί οοἵ- 
{εαιεῃς; ας, 7Σηρέπεαπι [0] ποπαπη: ϱΧ 60 ηαπι- 
αµε {εαιίεατ, αιοά οὐ ίάυεγί. Όοπίτα εκ οοπίε- 
αιεηεί ργᾳροθάεης; υί αμαηάο Ρίο οεεἰάεγε ἀῑεῖε 
ἐχαΥΙάΥΕ, Ἰὰ εἴε, /ῥοίαγε. 
ΧΧΠΠ. ΕΒ αυτεπι εε αἷῖας τορυς, Ὠεποπηί- 

παζῖο, αυ Πε, αιαπάο γοχ ἆε αἷῖα τε να, αλά 
αωἱἁόάαπι {εουπάαπι τε]αίίοπεπι Πσπίᾗοαί: αἱ εβ 
4ριά επι, 44 {μυεπες έεγγς (γεγεπι εὐπεγεάεγε 
βεγρω!, Ναπα ΕΥ Ηἱερώη [γμδίωι ἀε[βιρηας, 4μεπι Πς 
αὗ Ιπνεπιτίος (ωγεγε ἀεποπαϊπανϊε, Ε δί αἴε, Ζή- 
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α ὁν Ἂ τῷ τῇ Ἡφαίρου ὀόματι, τὸ πῦρ λέγε. Ὅμοιου δὲ ὅδι τοῖς εἴρη- 

λέγε }ὸ τὸ ἐμπεριεχόμλρα ὂν τῇ χούρι. 

κδ.. Ἔσι δὲ καὶ ἄλλος Τρόπος ἡ ᾿Αντωνομαίία, λέξις δὲ ὀλλέτων, 

ἢ συοσήµων, ὄνομα, ἴδιο σηµαίεσα ὡς ὃν τάτῳ, 

Πηλείδης δὲ, ἐξαῦτις ἀταρτηρόϊς ἐπέεοσιν 
᾽Ατράδίω «πεοσέειπε' 

Καὶ ὂν ἄλλοις, 
Φάρος ἀκερσεκόμης' 

διλοῖ ὸ 29) τύτων τόν τε᾿ Αχιλλέα, καὶ ὓ Αγαμέμνοα. Καὶ πάλη, 

Θάρσει Τελτοίεια, Φίλον τέκος. 

τὸ μθὺ ὁ, τὼ ᾽ΑΦίωᾶν τὸ δὲ, Ὑ ᾿Απόλλωνα δηλοῖ. 
/ 

χε. 

µαϊνησα ὡς ὂν τάτῳ, 
Ἔπ κο) ἡ ̓ Ανήϕρασις, λέξις τὸ ὀνανήον Ἰ τὸ «δακείμῆμον ση- 

Οὐδὶ ἄρα τώγε ἰδὼν γήφησεν ᾽Αγιλλεύς" 

βάλεται ὸ εἰπᾶν τὸ ὀνανήον, ὅτι ἰδὼν αὐτὴς ἐλυπήφη. 
κ’. Ἔρι καὶ ἡ Ἔμφασι, ἥπε δ ὑπονοίας «ῄπασν τᾶ λεγομλύα 

ΑΗ. » 
πορᾖςσησιν οἶον, 

Αὐπὸρ ὅτ᾽ εἷς ἵππον κα]εδαωομεν, ὃν κάμ Ἐπειός 6 ως 

ὃν ολ) τῷ χοτεοανομηρ τὸ μέγεθος τὸ ἵππω ἐμφανε. Ὅμοιο δὲ 
κακένο, 

εεγα 7 μεάπη [βεν, αἲ ἔγαποβκά Ῥεπεδαπη. }μοσπὲ 
πΆπηᾳΙε νους {ζπε ἀεε]αγαί. ΈῬοττο αβΠε Ίατη 
ἀῑδεί εἰ Ἠος εἰ; «μὲ πα ελα πίεει αίσογ!: 
ο μας η εΡα-Πίερ εοπίπεπευς, Πρη]βςαξ. 

ΧΧΙΥ. Ῥτατετεα εἰ α]ἴως Ττορις, Ῥτοποπιίπα- 
ο νοελίυ, σὲ Πε, απππῃ ερίέπεεωπι, 2αὲ οοπβρηϊ- 
Πεαίίνωπι, Ρτο ρτορτῖο ποπηίπε αοοϊρίευγς ας, α. 
εἶάες «4ιγίάζη γµγ[ς νοεε ῥείω]εα Ππεγεβωέ: Ῥρετ 
ΈΏπεο επἶπι 4εΡιλίεπι, εξ «{ραπεππποπεη Ἱπιε]]ρίε. Ἐτ 
τυσίας δὲς αππο βάεης Ἱγὴοπία, βία εαγα. Έτ 
η αἰφ, βῥαδις Επίοπ/ως: Ἱ]ς επἶπι Δ4{1πεγυαηι, 

Ἱής γετο “4βοίπεπι ἀεποίαῖ. 
ΧΧΥ. ΕΑ ει Απερηγας, νοκ αὐα οοπί{α- 

τῖαπι, αυαπῃ Ρίο Εετε, Πρπίβεαες υί ἵπ Τος, 
Που α.δ{ εὔη/ῥεκ1έ, ποπ ε{} ἠίαίς 4ερίηες. «οπί{α- 
τῖαπα επῖπι ἀῑοετε γυ]ε; πεππρε, αιοά Πΐς οοἩ- 
{ρεδεῖς πολη]. 
ΧΧΥΙ. ΕΠ ει Ἐπιρμαίίς, αἩπε απἰπηϊ οορῖ(α- 

Ώοπα γεπεπιεπείαπα ἀἰδίο αάάῑς: τε, κά {η ο ΗΗ71 
ἄε[εεπάεμίες, φει [{γκεγαί Έβεω. Όυαπι επίπα 
ἱπομίς, ἀε[εεπάεμέος, εφιῖ πιαρηϊειάίπεπι ἀεε]ατας. 
ΒΙπηΐ]ε 2αίεπι εί Π]]ωά ε{, Τούς υετο ϱἰαάίως [ση 



σα ΗΠΕΡΙ«ΤΟΥΠΡΙΟΥΙ ΓΡ 1) Ἄ 
Παν δι Ὀσσερερμάνθη ὄιφος οἅματι 

ολ ὂν τώτῳ παρέχει μείζονα ἔμφασν, ὡς πυρ ἔπω τᾶ ο ὅλι 
ὥς τε  ερμανθ δα, Τοιίδε μᾶῥ οἱ Ἱ' λεγομῥων Τρόποι ὑπὸ Ὁμήρου 
πεποιημλύοι, 

- Ἴδωμὸρ δὲ, καὶ τὸς τῇ Σωυτάξεως ὀκροπὰς, τὸ καλάμλμα 
τν εἰ κοὶ Ὅεῦτα «ωρῶτος Ὅμηρορ ὑσεδειξε. Τὸ δὲ Σχῆμα, ὔοι 
λόγος οξηλλαγμηῤος τὰ ὂν ἔλι, χοτάπτνα πλάση, χόσµου ἢ -αβέας 
χαίριν. Κάλλος μὀῥ » τοῖς Ἄόφας «ειτιφησι Ἂ]ὸ τῆς πσοικλίας, νά 
μεταρολῆς τὸ λόγα, κο] σεμωοτέραν απεργάζεται τὶὼ Φρᾷσν' 
δὲ εἰς τὸ «ξῶρα], καὶ «μπέναι τ τὶς σόρής, ς κ) Δωάμας ο. ιά 
μάτων. 

/ ος ν ον. κὦ λ. κη. Τῶν δὲ Σχημάτων, τὸ νο . πλεονασμὼν ποιέ ὁφίοτε μὸ 
Ἀ[ο) τὸ µέτρον, ὡς ὂν τότῳ, 

Χρυσά δν σήσας Ὀδισὼς δια ο. πάλαντω». 
' 

τὸ 9 παντα ἀλλὰ σιυτελοιὸ ἔγκαται. Ἔπ δὲ ὅ ὅτε κάσμω, ρω. 

Ἡ µάλα ο τέθνηκε Μενοίίη ὤλκιμος υἱός' 

τὸ ὸ ΜΑΔΑ πλευναζει κ σιωή)ήαν ᾿Απ]ικίω. ο 

κ9.. Άλλοτε δὲ αἱΦ πλειόνων λέξεων τὸ. σπμαρήμημον Ἀποδίδοσν, 
ὃ χαλέται Περίφεωσε ὡς ὅταν λγη, ΤΙΑΣ ΑΧΑΙΩΝ τὰς Αχαιάς καὶ 
ΒΙΗΝ η τὸν Ἡραχλέα. 

λ. Καὶ τὸ πιαδτι ὃ κ Ἐναλλαγἰίὼ αημαήζε, τὼ εἰθισμδῥίω 

είπε ἐπεσ]ωῆ ; ρετ Ἆος επίπῃ πια]οτεπι επιρΏαίη 
οεεπάϊε, αιιοά αἴῖ εηίεπι αἆεο {αηραΐηπε εἰπέχαπι 
ΓαΠε, ας ἐπεαίμεγή. Ἡι]μ[πιοάί απίάεπι τορί 

μἱ {ς νοσαηεμτ) αὉ Ἡοπιετο Πδῑί {απῖ. 
ΧΧΝΠ. Ὑιάελπις αωίεπι εἴ οοπ{ταόχοπίς 

πιμ(λείοης», αμα; Εΐσυγα αρρεΙαητας, ηυπ} οί Ἴα5 
Ἡοππετως ρηπα]έμς Ιπνεμετί. Ῥοττο ΕΒἰρυτα εἲ 
{ειπιο α οοπηπιαΠί οοπ{αετμάϊπε γοσεάεης, οτηαίζα5, 
{ει αἰ]ἱταεῖς ρταίῖα, [εοιπάυπι αααπιάαπα ΠάχίοπεΠα 
ππωθίας, Ὠϊοεπάϊ πΆπιαµε νατὶείας, οτα{ίοΏεπι ΏΟὮ 
{ο]απι νεπιήξίοτεπ, {εὰ εἴίαπι βγ]απι στανίοζεπα 
εββεῖε: υε]ῖς εἴἶαπα ε{ε, αιοὰ τετωπι εἲ αια]ταίεπα 
ες γίπι εχιο]]ς ἱπτεπάϊίαις. 

ΧΧΝΨΤΠΙ. Ἰπίε Βοπεπιαία αμίεπι Ῥ]εοπαίπιο 
ΠΟΠΏΠΙΦυΑΠ1 ππειτί ολαβα υείέωσ; πε ἵω Ἠος, {4 
μή ἀββεπάεμ' ζγ[[ες ἄρεηι ἐοία ἠαΐοπία: ὨΒΠΙ 
γοκ ἐοία ΠΙΙ] αά {εηίιπι Εαοίεῃ5, αἀ]ίείεατ. Εξ 
εἴἶαπι ᾳααπάο ογμαέα5 ολαβα πες αἲ, (γής αάπιο- 
αμα ΙΟΥ ο άρπα [ἔγεπµς ᾖίέμε: ἀῑδίο 
ΏΦΙηΩιε αώπράμη ΑΕίΟλ οομ{αειμάίπε αδυηάαε. 
ΧΧΙΧ. Νοππωππαυαπα γετο ρ]ωπίρις ἀῑξοπ]- 

δας ΠρηἰΠοαίωπη τείετῖ; «ως Εϊσιτα (τομ]είο αρ- 
Ρε]]αίμτ; αἲς αμμπι ἀῑοίε, {ίος 4ερίπογμη ΡΙΟ 
ἄἀεβίυσς: εἴ υἱπι ΕΠογεμ]εαηη, 1ὰ ε{ε, ΠεγοΙΙΕ. 
ΧΧΧ. ᾿Γα]ῖα γετο Ρεί πιμίαίίοΏεπα Π. ᾱἷ- 

οἷί, ἆαπα οοπ/Ηείαπι τιάχαταπα ἱωνετε, τ αι- 

ελκο νιμώος ἀπ ας “ιο λα 

πο πμ συ ών ο. -- 

ο ον αλα καλής 1. ώ ν) 

“ν- ο ντ απ πα ”---- - ιὰ 
τν - -- Γι πμ δάκ . 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. ΒΑ. 735 

α πίξω ἀναςρέφων καὶ ἤτοι ὂν µέσῳ λέξι ὀντρεὶ, ὁ χφλᾶται Ύπε- 

Δατό ὡς ὁ πω ου η 
| | Αἱματόεις, ὡς τίς τε λέων κωτὸ ἴαυρον ἐδηδώς" 

ἀντὶ τῇ, λέων (ωῦρον χατεδηδώς καὶ λέξι μὴν ὅτως κωροράζε. ᾿Ενίοτε 
δὲ καὶ ὅλον λόγον’ ὡς ὂν τότῳ, 

----᾽Αργέίοι δὲ µέγ ἴαχον ἀμθὶ δὲ νπες 
/ Σμερδαλέον κονάθισαν ἀὔσώντων κ: Αχαιών, 

Μυθον ἐπαινήσαντες Ὀδυοσηος Θείοιο 

Φος, ον στ 
λα. Τὰ ο ἂν εἴδωυς ἔχεται καὶ ἡ καλεμΆῥη Παρεμοολὴ, ὅταν 

-Εξωδέν τινα μηδὲν «φθθσήκρντα τοῖς «φθθχειμλῥοις ἐμεάλητα, ἃ κἂν 
᾿Φξέλῃ πς, Θὐδὲν τῆς σωυτάξεως αἀφαιρὲ" οἷόν ὅδι, 

Να) µὰ τόδε σκήπΊρον, τὸ μὲν ὅποιε Φύλλα καὶ ὄέσε 
Φύσει, ἐπειδὴ --. τομζὼ ὂν ὄρεοσι λέλοιπεν, 

Οὐδι ἀναθηλήσε" σεὶ γάρ ῥά ἑ χαωλκὸς ἔλεψε, 

8 τὸ δὲ ἕξης ζὰν,---᾿Αρχείοι δὲ µέγ ἴαχον μῶθον ἐπωμήσωτες Ὁδυσσῆος 

.. 

ο κθὶ τὰ ἑξῆς, ὅσα αλ τᾶ σκήήῆρου λέγει ἅτα οπιφέρει τὸ ἀχόλαθον τῇ 

2ΕχΊ, 
Ἡ πα Αγιλληος ποθη Ίξεται υἷος Αχαιών. 

.λβ. Ἔαπ παρ ὠνά καὶ ἡ Παλιλλογία, ἐπωνάληνψις Έσω μέρες τοὺς 
λόγου, Ἡ πλειόνων λέξεων ἐπαναλαμίοανομλῥων, Ὁ καὶ ᾿Αναδίπλωσις κο- 
. 

λάτω/ οἷόν ὅδι, 

Ο. 4. Παλιλλογία] θα]. εἰ ρτῖοτε» εἀίῖοπες υϊοίε Παλλιλογία. 

ἀεπι ἀἰξείοπεια ἵη πιεάϊο Ιπίετροπίε, αι βριτα 
Τταπίρτεβιο νοςαξας, τέ ἴπ ος, Εαμά [εις αἶφιο 
1ο ἄε {αμγιη ῥα[οἰέ οδε[ωη: Ῥτο εο αιοὰ εῇ, ᾖεο 
Γ4µΥΙ1 ἄεβα[εη. Ας ἀιξίοπεπι ααἰάεπι Πο (ταηί- 
τεάιτατ. ο. γετο {οίαπα οΓαίοπεπα: τέ 

1η που, ΕΙ εβίυογμση εἰαπιαμέ, 4ε ῥεγ/όπαί Ο7ηΠέ 
Λ]αυίσίωση, Όδερηι η {οὐ {ερίυα [ύρηίης, 4)- 
ῥ]σμάεης υεγλέο, φις Πο ἀῑνις γεν. Ότάο 
παππᾳις εῇ, {ερίοί ημ(έμηι εἰάπιαδαμ:, αἰυίπί γ/- 
{5 ογα({οπεῦι εὐηΗΠΕΠάαη/ες. 

Ὁ ΧΧΧΙ. Ἐ]ιίάεπι {ρεεῖεῖ Εΐριτα εϐ, αμα Ἱη- 
Τεγροῇίίο γοσαέατ; εί Πε, αᾳιαπάο εχετ]ρίεςυς αυα- 

ἆαπι πΙΒ]] αἆ ἱπ[βέπεαπα ρεγεπεπεῖα Ἱπίετίεταπέυτ, 
ας εί { αιιῖς εχἰπιαί, ἔαππεη (οπβταδίοπί πμ] 
ἀεοεάῖε, α{ ε[ε ἴ]]ιά, ηχο ῥεΥ ῥος [εερίγωση, φιο 
πεε ο]ία 1], πεε πέος απο ῥγοάμεεί, ῥο/φιάηη 
Εηπεο ἐ]]μά ααεπαβέωση, ἔΙΟΥε[εεΙ πεφε επ φισά 
Γεγγωη γάΗ «εµέμηη, εἲ οείεΓα, Ύυα: ἆε {οερίτο ἁ- 
οἵε: (απάεπα ργϊποῖρίο φμαάταπς, Ἰηβεγί, (εγέρ ο 
επρῖοί Βεἰίᾷεη ἔγδα Ῥεία[σα. 
ΧΧΣΧΙ. ΕΙ αυίεπι αραιά εαπι εἰ Ῥαλ]ορία, 

πος ε{, τερεεῖεῖο α[ου]ας ρατεῖς ογα(ἱοπῖ5, ααέ Ρ]ιι- 
τίαπι ἀξίοπυπι, αμα τερεζυπέυτ, απ βριτα εξ 
Κεάιρ]εαεῖο γοςαίατ, ας ε{, Εως αάνεγ[ εγοι 
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Τα σσ ε έγω ωτίος εἶμι, κΦθ εἰ σσυρλ χείρας ἔοικεν' 

Ἐί συρλ χάρας ἔοικε, μένος ὃ αἴθωνι σιδήρω. 

Ποτε δὲ παρεντλεμὴῥων ἄλλων πιῶν, κοὶ τό αὐὈ πάλιν ων ὠτιλαμξανο- 
μδῥων, ὡς ὂν τὰ 

᾽Αλλ ὁ μὲν Αἰθίοπως µετεκία)ε τηλος εὖν 
Αἰδθίοπως τοὶ διχθὼ δεδωία.) ἔογωτοι ἄλλων. 

Ἔ δὲ λ ο / , ο ὰ / Ν / .ω 4 

1: το ὀημα, κίνησν εμφαιον τοῦ λεγοντος καὶ αμα κωοιμώ τον 

ἄκρρατὴώ. 

λΥ. Τὰ απ νης ζὰὶ κοὶ ἡ Ἐπαναφορὰ, ὅτιν ὂν δρχῇ πλειόνων 
χώλων (αυτον µόρκον ἐπωναλαμθάνητα! τέτω δὲ «φοάδειγμα. αδα τῷ 

ποητῇ, 
Νιρεὺς ὃ αὐ Σύμηδε ἄ ἄγε τρεις νο εσας, 
Νιρεὺς ̓ Αγλαϊης υἷὸς, Καροπόϊό τ᾽ ὤνακτος, 

Νιρεὺς ἰ ὃς Κάλλισος νὴρ ὑπὸ Ίλιον ἠλθνν. 

Κα) ἔσν ὁμοίως τὸ ο ημα, οἰκειότωτον κινήσεως χο) εὐεπέίας. 
λδ’. Ἔπι παρ ὧπα) κ) ἡ Ἔπανοδος, ἵπερ ὔδην ὅταν δὺο αςαγµάᾳ, 

ει Ν 

δν 
ση 

ὀνόμαζα «φβοτί)είς πο µήπω τὰ νἩ περα ἔλνντος, ἐπανήῃ ἐφ᾽ ἑχότερον 

ὀνομάτων, Ἀποδιδοὺς τὸ Ὁ Ἀ]ονοίας ἐλλιπές ὡς ὂν ὀκείνῳ, 

Αρης τε : βεο]ολοιγὸς, Έρας τ᾽ ὤμοιώ µεµαύτα, 
Ῥ μὲν ἔχμσα κυδοιμὸν ἀναιδέα δηήο]ητος" 

Αρης δ) ὂν παλάµησι σελώξκον ἐγχος θιώμα. 

Ἔργο δὲ τῇ α/ήματος, ποικιλία χο σαφἰώεια. 
λέ. Ὑπάρχοι δὲ Ὁμοιτελώτον. χλμαι παρ ασ), ὃν ᾧ τὰ χῶλα 

εἰς ὁμοίας Ὑ ἤχων λέξεις τελόυτᾷ, τὸς αὐτὸς συλλαβὰς ὃν τὸῖς σέροσιν 

Φκαππυῖς [έ αγωπεα ἀεχίγαν Ε]αηηπεα ἀεκίγα [είν 
νής ἔσπραν ἀεπίφμε [εηγί. Α]ιφιαπάο νετο ἱπίετίε- 
τωπέατ αἰία αααρἆαπι, εί εαἀεπι τατίας τερεζμηέη:, 
μέ η πος, τς φίάενη Ξέβίοβας ααῑδεν ῥγοςμὴ {πάε 
εοἰπίέες, ῤίοβαι αλλο ῥ0/γεππος δίε ῥοῤηίογιση. 
Ῥοττο Εϊριτα Ὥαο πον {οαπι ἀῑοεηιῖς αβεξξιπι 
ἀεε]αταί, {εὰ εέϊαπι αμάἰίοτεπι ππονεί. 

ΧΧΧΠΠΙ. Ἐ]αίάεπι σεπετῖ εβ εἰ Εεἰαῖίο, ουπι 
αὉ Ιπίεο Ρ]ωτίαπι πιεππΡΓοζωπη οαάςπι Ρατιίου]α 
τερετας, ου]α5 οχοπιρ]απι αριὰ Ρροεῖαπι Ίος εἴε, 
Δέγεμς ἀείπάε γαίες εκ ὅλπια {γεν αρ Φφιας, Νὰ 
τες «{ρίαία παίµς, Οβαγοβίφιε βοίεπέῖε, Δέν, αά 
1ΤΟἱῶ φιο πο” [οΥποβοΥ αλίεν. Ἑίαυο Ππιϊ]ίεετ εξ 

ησς Ἐϊριτα αβεξχαῖ πιογεπάο, εε {ααν]οφιεηεία: 
Ρείαιαπι {απλιασῖς. 

ΧΧΙΝ. ΕΕρικίετεα αριά επι εξ Κερτε[το, 
αμα: Πε, ᾳιαηάο ἆμβθ Γε9 εἰ ποπηίπα ΡζΟΡΟΠΕΩΦ αἱ]- 
ααῑδ, {εηία ποπάμπα Επί(ο, αἆ υίταπιαμε ποπαίπαπι 
τεάϊς, ας [εηίεπείαε ἀε[εάχαπα οοπιρ]εῖ, μέ ἵπ ἴ]]ο, 
ατε βοππἱείάα, ἄεα οἱ (Ωπεπίίο ἠΜπρίοία, Εκσε 
εἰίαπι ἐγύας εἶείν ας Λοβἡ ία πεµ]έα, 1115 απίεπ 11ά- 
πέδις ῥγαργαπάεηα οοπεµὲ ῥα/απ. Ὁδιείαπι αι - 
έοπι βομεπιαεῖς ΗΕίας ε{ε, οζαίίοπεπι γατιεραίλπη εξ 
Ρετίρίουαπα τεάάετε. 
ΧΧΧΝ. Αά Ἠαςο βομοπια βαριά ἔ]ωπη εἴξ, 5]. 

παἰ]ίεετ ὨΏε[ίπεης, ἵπ 4μο ππεπιῦτα ἵπ ἀἰξείοηςς {0Π9 

ο. 
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Ν η α ἔχοντα, οἷόν ὅδι, 

χρὴ ἔθνον πορεία, Φιλεῖν, ἐέλωῖρ, ὃ σέµπευ". 

ἄ Οὕλυμπόδ, ὃ9ι Φα εῶν ἔδος ἀσφαλὲς αὰ 
Ἔμμεναι, ἅτ' ἀνέμοισι τνάοσε), ἅτέ ποτ’ ὄμθρῳ 
Δεύε)), ὅτε γιὼν ἐπιπίλνα!)' ἀλλὼ µάλ᾽ αἲ9)ρη 
Πέή]α]αι ἀννέφελος, λευκή ὃ'. επιδέδῥοµεν αἲγλη. 

8 Ὅπωυ δὲ εἰς ὠόματα ὁμοίως χλυόμλμα λήφωσι αἱ «Ἐίοδο, Ἡ τὸ χῶλα, 

ὢ πεῦτα εἰς Ἱλώσές ὁμοίας, Ὁμοιόή]ωτον τῶτο ἰδίως ὀνομάζε:). οἷόν ὅδη, 

κ΄ ο Ἠότ ἔθνεα εἶσι µελιοσάων ἀδιάων, 

 , Πέτρης ἐκ γλαφυρής ἀθὶ νέον ερχοµενάων. 

Τὰ δὲ ἐρημβῥα, καὶ τὰ τοιαῦτα µάλισα, «θοσήθησ τὰ λόγω χάριν 

καὶ ἡδονίωώ. 
λς. Δᾶγμα δὲ τῆς «ξὶ σιιώγεσν Φιλοτεχνίας, ὅτι καὶ πολλάκις ὁὶ 

δυὺ αήμασν ὂν τοῖς αὐτοῖς ἔπεσι κέχεητα, τῇ τε ᾿Ἐπαναφορῷ καὶ τῷ 
:Ὁμόμτελεύτῳ, ὡς ὂν ὀκενῳ, 

Εὖ μέν τις δὅρυ «ηξάοβω, εὖ δ) ἀσπίδα έο)ω,. 
Εὖ δέτις ἵπποισι ΦΕίπνον ὁύτω ὠκυπόδεοσε. 

Ἀζ’. Τόπων ἔχεται κἀκεῶο τὸ αῆμα τὸ χαλέμλμον Πάβισο, ὁ 
γώεται ἐκ δυον, Ἡ πλειόνων χώλων, ἴσας Ἀλλήλαις τὰς λέξεις ἐχόντων. 
Κα) τῶτο δὲ «ορῶτος Ὅμηρος ἐποίησεν, εἰπὼν, 

Αἴδεοεν μὲν ἀνίνασδαι, δέσαν ὃ ἐπουδέχθαι’ 
ΑΝ, κοὶ πάλι, 

Ππηϊ]ες ἀεβπιπε, εαίάεπιααε ἵπ Ππε (]]αῦας Ἱα- 
επί, ἴ εβ, ο-- ῥο[ρίέ{ο αεεέβίες, η έέες αὖ-- 
οωμίοπι. Ἐτ η ]ου Βεγέωγ Οὐγηηῥώςν δὲ [εάει [εέ 
αἰία «οχι, ες υεπίο, ῥωυίσφιε [εί βεπείγαδι]ε 
᾽απφμαπη, «Ὁ πεῖα [μβεγ αἰία εααί πες πίκ, [εά ἠμείάως 
-αξγ Βαπάκίεη, ὄεπο {έἱάεηα [ῥ]εμάογ [βεν επιἰεαί αἰ- 
δις. Ὁιαπάο γετο ἵπ Νοπιίπα, 4Ἡς Ππιϊιεετ ἆθ- 
Ἱεπαπτωτ, ρεγῖοάί {ει πιεπιῦτα ἀεβηιπε, Ἰάαμε ἵπ 
εοἀεπι ολία {τ, οἰπαΠίετ Οαἀεης ρτορτίε αρρε]]α- 
εωσν τε α{ξ, (εης αἱ αβισι [ φμαπάο [γεπεης υεπίέ, 

-αίφιε εαυεγπἰς Εργεκίων, {εαβεγ υεπίεπέε εχαπιίπε 
΄πάσπο. Ριαάϊδα γετο, εἲ Ἠ Ππιϊ]ία, ππα]ταπι 
Ρτα(ίαε εί νο]υριαεῖς οαεῖοπὶ αἁάαπι. 

ΥΟΙ.. Υ. 

ΧΧΧΝΙ. Οείεταπι Ἡοπιετας {ρεεῖπιεπ ἱπάι[- 
επί: {μα εἶτεα εοπιροΠτίοπεπι ἀεάίξε, ααοά /βερε- 
ΏΙΠΠΕΤΟ ἆπαδις ειῖαπα Εἰρυτίς ἵπ Πίάεπι νετῃδις 
εβ ία, πεπιρε Ἐραπαρμοτα, εἴ Βἰπηϊ]ίέει ἀείι- 
πεπίε, μέ ἵπ 11ο, Βεζίε φκήφμε αεί {εἷωπη δρ]]ε 
οἱ [01 [αέωῃ Ῥοπαί, εἰ ὑμάε [1ἱς αεί ῥαδιία σγαία 
εαδα λές. 
ΧΧΧΥΠ. βιῦ Πῖς Π]αά Όοβεπια οοπέϊπαίαΓ, 

αυοά Ὁοπιρας αρρε]]αίατ, Είαιε εχ ἁιοῦας, αμί 
Ρ]ωγίδας πιεπιῦσίς, Ρατες ἴπίετ {ε ἀῑδίοηες Ἠαβεπ- 

"εἴοιςφ, Ἠι]ας νετο Ηοπιεγαπι ρτίππαπι αιιάχογεπι 
εΏε «οη{ζας, ἀῑοῖε επίπα ἵπίετ οείεγα, ᾖεγΗ{ φάση 
Γαπέ αὐπεγε, ἐἰπιργμπί αιέεηι [1/βεγε. ΌΟμοά νε- 
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Μέωι» μὸν μὲν Ἄποῤῥ να, Θθιλέτηπι ὃ) ἑλέοθαι. 

Καὶ τῶτο δὲ ὅτι πολιὺ ἔχει ὁ' Φράσεως χόσμον, εὔδηλον. 
λη. Της δὲ ὁμοίας Ἰαΐριτος ἔχεται κοὶ ἡ Παρονομασία, ὅταν «ἴδοὶ 

τὸ «σεοκείμἆμον ἕτερον ὄνομα ἐμφεο τεθῇ εὐθὺς χοπὲ σύμμετρο 
α]όσημα οἷόν ὅότν, 

./ 

καὶ ὃν ἄλλω, 
Τῶν ἥτοι Πρόθοος 9οὺς ἡγεμόνευεν. 

Οὐδὲ ϱὸ ἐδὲ Δρύαντος παῄῖς, κρα]ερὸς Λυκδεργος" 

λ9. Κα) τὶ μλὸ «οοειρηµλῥα, ἤτοι κ Γλευνασμὸν, ἢ χοτά πνα 
ποιὼν πλάσν «:ημαήζετα! ἄλλα δὲ κὸ ένδειαν λέξεως, ὧν ὅοιν ἡ χο-- 
λεμόῥη Ἕλλεψες, ὅταν κοὺ ἄνω τὰ ῥηθίῶα ππνα λέξη, ἐκ ες «σθθει- 
ρημήῥων ἡ άνοια Φαίνητω/ οἷόν οι,  .. 

Δώδεκα δὲ σὺν νηυσὶ σόλεις ἀλάπως ἀνθρώπων, 
Πεζος ὃν ἔνδεκα Φημί 

κ ος ας ο ο λείπει 29 τὸ ΑΔΑΠΑΞΑΙ, νοξῖται δὲ ὂκ. Ἱ' «θε 

γεται κ) Ἔλλελ]ῳ, 
Ες οἰωνὸς ὤρλσος ἀμιύεοναι σεὶ πώτεης 

ὀνδεῖ }ὸ τὸ εστι. Κα, 
Ὦ πόποι, ἤ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνέιωο" | : κ. 

/ κ Ἀ 2/ ο 

λείπει 9 τὸ ΠΑΡΕΣΤΙΝ, ἢ ΣΥΜΒΕΒΗΚΕΝ, ἤ πι τοᾷᾶτο. 
ο } λ ' « 5 Γ 

µ. Τοβτόν ὅοι καὶ τὸ ᾿Ασιώδετον, ὁπόταν ὀξαίρωνται οἱ σωδεσµοι 

οἱ σιωδέοντες τὼ Φεάσν ὅπε οὐ µόνον πέχες, 2λλὰ κ) ἐμφάσως πα- 

το εἴ ας Εϊσυτα παι]έαπι οΓπαζας ἴη ἀϊσεπάο Ἡδ- 
Ῥερέ, πεπιϊπί οῬίουταπη ε{. 
ΧΧΧΝΤΠ. Ῥοτο εαπιάεπι ργα(ίαπῃ εί Άρπο- 

ππ]παεῖο Ἠλδεε, αααπάο Ρρταῖετ ΠποππεΠ ἆε ιο αρί- 
ασ, ααά εἴ Ππιῖ]ε, Πατΐπι πιοάίςο {ρατίο [αο]μῃ-- 
ρίέατ, τε εβ, Λο [1 μἱάεπι ῥος υαἰμέ υαίάμν γεκ 
ες Γνλεμγρως. Ἐτ ἵπ αἶο, «θείο εεἰε «4εεείγαπε 
ἀπιόίογετι ῥγαδεί αππ]εΙ(ήΗ. 
ΧΧΧΙΧ. Οεἴεταπι ριαἀϊξα αιῖ ρετ Ῥ]εοπαί- 

πιμπι, αιξ Ρετ αἶῑαπι αιαππρίαπα {οτπιαίίοπεπι Πρι.- 
ταητης, ο]ἱὰ γετο Ἰαχκία ἀῑδίοπίς αὐίεπίίαπι, ΌΏιο- 
τΠ1 ϱ ΠΙΠΠΕΤΟ εἴ ηπες Ἐϊρυτα εἴ, ααά Ὠείεέις 

αρρε]]αέατ, απαπάοι εεῖαπι οπαϊα αἶίαια ἀῑδίοπε, 
{επι εχ ργαἁῑδῖς ραίεῖ, ι{ εί, Λαυϊζης εκεἰαί[[ε 
δες ῥοπαίπιη ἀμοάεπας, [}πάεπας /[εά επί 
εη ᾖήαγιε ῥεάεβγὶ: ἀεε επίπι εκείά([ε, Ιπτε]]- 
ρίεαχ ααίεπα εχ ργαάἰδᾳς. Π]ιά εείαπι ρεί Ρ)ε{ες- 
ταπι ἀῑοίτας, ἴσπα ανυἰς, α/ῥίείµσε, ῥαίγίαπι ἀῑείζη- 
ἀετε εὔγά7Π. ὮΏεεβ επῖπι νειδαπι, εῇ, εί, ἔβει- 
πάσπαμΙ2Πἱ «ο «πεις ΗΛ εετίε, [αυαλαάίτας ε- 
ηἶπη, αάε/ῇ, {ει αεοἰαἠ{, αατ Ππαῖ]ε αμϊάἁαπη. 

ΧΙ,. Ἠι]αμποάί είὲ ει ὈϊΠο]υτίο, αααπάο «0Π- 
{αηξβίοπες Ἰοσμίοπεπῃ «οπ]απσεηίςο, {οαπίυΓ. 
Ὠυοά ποη {οἶωπα οε]ετῖεαεῖς, {εὰ εῖαπι εππρΏαίεος 

ημλῥων, Κάχενο.  λέ- ο 

Ἐν. 
-- 

νο ολη 

μμ ο ο κ μον ο ος. 
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Αα θηπκῆς χόέρω, γήνετα/) τοἷόν οι καὶ τῶτο, 

| Ἴσμεν ὡς ἐκέλευες ἀνὼ δρυμὰ Φαίδιµ ᾿Οδυσσεῦ, 
Ἐὔρομεν ἂν [βήοσησι τετυγµένα δώμαίο, Κίρκης. 

Ἔν τέτοιο }ὸ ὁ ΚΑΙ σιώδσµος ὀξήρηται, τὸν πάχεων τρόπον τῆς απαγ- 
Φελίας ζητοιιῶτος τῷ λέγοντος. 

3 ν / , ὁ λ 
µα. Ἔπν ὂν τοῖς Σχήμασι καὶ τὸ χαλέμΆμον ᾿Ασιύτακχτον, ὁ καὶ 

᾽Αλλοίωσς χολᾶται, ἐπειδὼν ἡ σιωήθης τάξις λλοία λύητω/ καὶ ἔσ 
ποικίλη ἕνεχα, τὸ κόσμον Ἡ Ἱέρων ἐμποιέν τοῖς λόγοι», τῆς μλὺ σιωήθους 

Ἡ τάξεως οὐ δυκούσης ακοληλεῖν, πι π δὲ ἴδιον ἀναφορᾶς ἐχούσης ἀχο- 
λουθίω. | 
'μβ. Συµβανει δὲ πολλα χῶς οτι τὰ ολη αγ ὀνομάτων ὀναλλαοσο- 
μδῥων, οἷόν δι τὸ, ΚΛΥΤΟΣ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ, ἀνὴ τὸ ΚΑΥΤΗ΄ κ, ΘΗΛΥΣ 

ο, ου / ν α ”ν .ν ο ω 

ΕΕΡΣΗ, ἀνὴ τί ΘΗΛΔΕΙΑ. Σύνη)ες ὸ ἰώ τοῖς παλαιοῖς, χρηῶα| τοῖς 

δοσενικοῖς χοὶ αν τἴ Φηλυκῶν, ὡς κρεῖτοσι ο δωαπτωτέροις; οὔχ ἀμέ- 
ο τρως μβύτοι, ἐσ]᾽ αλόως, λλλ’ ὅταν δη χρηῶ αι ὀνόματι οπέγέτῳ, ὀκτὸς 

το ὄνπ. τᾷ σώματος «ὖθὶ οὗ ου ὁ λόγο. Ἐκεῖνο μῥ 9λύ ὅδι «δι τὸ 
σῶμα, ο ΜΕΓΑΣ, Ἡ ΜΕΓΑΛΗ, Ο ΚΑΛΟΣ, Η ΚΑΛΗ, κο τὰ τοιατα 
2 λ Δ ων το ο λ ἡ μ.ὸ, ὴ 

ὀκτὸς οὲ, οἷον ΕΝΔΟΞΟΣ, ΕΥΤΥΧΗΣ. Καὶ ἐπ πιῦτα ΑΦ. τὸ σκέτο 

ἐπαμφοτερίζε" καὶ 3 κα-θολικῶς πώντα τὸ σωύλετι χονά δι ἑχοτέρα 

Α.. 8. κόσμον] κόσµη, Βἱερὶ. αἳ Ρείοτε». Ῥετρεταπι. 
Ἑ. 3. σολλαχῶς----ἐναλλασσομένων] Ἱ,ορεπάιπι, σολλαχῶς' ἐπί τε Ὑ τὰ γένη ἐναλλασσομένων. Ῥείετίατ αἆ {εᾳμεπ{]8 

Βεότῖοπί5 χ]1. Ππῖίωπα, Τωὰ δὲ καὺ----. Ἰίαφιε Ι,αίπα οοτγεχἰ. 

αβεέχι ρ]εηε σταεῖα Βε, φυεπιαάπιοάυπη Π]]ιά, Γοί- 
ης {η φμεγεεία υείμέ ηράο ἐν ]]γίίες, Ξαῑζμίας 
ὤτγες ἀεργεπάίηπης δίς Γαὐγε[αδίαι. ἵπ Πὶ επῖπη, 
εἴ, εοπ]απέτίο (αδ]αία ε{, ἆαπι ἶ5 αιί ἀῑεῖς, Ότε- 

ο{αέο α νιη]ρατὶ Οοπβτιξίοπε ἀϊοεάεῃς, εο πῃλ- 
Ίοτεπι ργαζῖατη εἰ εἰεσαπτῖαπι Ἠαδεαῖ, 154 ἵαππεη 
Π]ῆως οτἀο αιἰάἁαπα ρτορτίαπι αῦεας, αἆ αιοά τε- 
{εΓαία. 

ΧΤ.Π. Οοπεηρίε αυίεπι ἷά βερεπάπετο. Ἡεἶιε 

υὈ{ ποπαίπαπα ΡεΠεία οοπιπιυίεήτατ, πε εἲ Π]αά, 
{πεθέως ΠΗἐρῥοάαπεία, Ρτο ἐπεβία. Εἰ, Γαπίπίπα 
Εεγ[α, Ρτο {απιῖπεα. Ὑεἴετίδις ηαπιφµε [πηῖ- 
Πατε {ας Μα{οι]πῖ ρτο Εαρπιϊηϊηίς, Γλπιαιιάπι 

γ!βιππαπι επυηςϊατἰοηί5 πιοάυπι αασγίε. Ροτ(οσίοις εί εβιςαςίοπίδις, μα. Ίες γετο ἵποοῃ- 
ΧΙΙ. ΕΕ ἵπτετ βομεπιαία εείαπα 1ὰ, αυοά Ἱπ- «εἶππε, εἴέγαφιε Γ2ΕίοΠεπι Ώος {εοεταπς: {εἆ αµ2η- 

ν εοπστυαπῃ, {ει Ὑαγίαῖο αρρε]]αεατ, εε Πτ, ἆμπι ἆο Αά]εάίνο Νοπιίπε μίεπάαπα Εαῑς, ααοά εκίτα 
ἃ "εομίπετα βτιᾶχυτα ππαταξατ, εἲ νατῖα τεάάϊεατ: μέ  οοτρις εΓαΐ, ἆε 4Ἡο ππεπίίο Πεβαε. 1] παπιᾳιε 
τν εἶγοα «οτροτί5 ἀοῖε» νετίαηέωτ, /πάσπΗ5, πάρα ῥιί- 

εδεν, ῥμίεργαν ετ ΜΕλμ/πποάϊ, Πας αὐίεπι αἆ απϊποϊ 
Ῥοπα ρετεπεπί, υἲ σον Γογεμπαίμε. Αταιε 
ηπεο εἰίαπα Ρτορίετ εοπιροβ{ίοπεπι απηρίσυα {ωπε. 
Ἐτεπίπι ἵπ απίνετίαπι οπιπία «οπιροῇία υίτῖαις 

58 2 
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λῤες. Καὶ ὅ ὅπω χονῶς αῤῥενικῷ, καὶ 9ηλυκὰ ὀνόματι ολιφέρηται ῥῆμα, Α 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΙΟΥ 

ἢ μετοχὴ, τὸ αῤῥοικὸν ο)πικρατᾶ, ὡς ὂν τότω, 
πας τε κο) ἠΐθεοι ἀταλὰ Φρονέο]ες. 

μΥγ. Τὰ δὲ καὶ «δὰ τιὼ τν νεος νο νβν ἡ 'πὼ τότε 
σιυήρήαν, Ανα: 2αφόρως οἷόν δη, λε... 

---- ἔχει δέ τε κίοας αὐτὸς 

οσο 

μδ'. Πολλάκις ὃ κ µέτεὮ άθιν ὀναλλάοσει τὰ εν ὡς ὂν πύτῳ, Β 
Δῶρόν τοι κφὴ ἐγὼ τέκνον Φίλε τᾶτο δίδωμι’ 

τὸ μῶῤ Ἂ ΤΕΚΝΟΝ, Θὐδέτερον - ὄνομα, ἐπίώεγκε δὲ ὁεσοικὸν τὸ. ΦΙΛΕ, 

«θὺς τὸ «πεύσωπον Ἀποτείνας τὸν λόγον, Ὅμοαιόν ὅδι καὶ τὸ τὸ Χνὸ τ τῆς 
Διώνης ὧθὺς τιὼ ᾿Αϕροδίτην ερημλῥο, 

Τέτλανι τέκνον ἐμὸν, κο) ἀνάογεο κηδοµένη περ. 

Τῆς δὲ αὐτῆς αναλογίας κἀκεῖνο ἔχεται, 
Ἠλθς ὁί τὸ κ λν ΘηδαιἩ Ῥαμαθαα 
μβθεον εχων᾽ 

ὡ δι Έχαν, οὐ «πεὺς τὺ Ψυχλὼ, λλα «φθὺς τὸ - τῇ σωματὸς, 
τωτέει «θὺς τὸν Τερεόαν, ἥρθμρσε. Πολλα γ΄ οὗ ασὂο τὸν λόγον, 
»λλὰ «σεὺς τὸ σημαυόμᾶρον ποιέίται Ἱ ἀπάντησν ὡς ὃν πότῳ, 

΄Ἠασιν ὀράνιη θυμὸς, ὀκίνηθεν Ἀ Φάλωγήες ϕ 
ο 

Ἐλπόμενοι ο οὰ ναῦφη ὠμύμοω Πηλάωνα᾽ 

τὸ ΧΡ ΕΑΛΠΟΜΕΝΟΙ ἐχ' αἱ ΦαάλαγΗες, δλλ’ οἱ ἀνδρες, οξ ὧν ὃν μα 

λαγίες σιιυισοισῖ. 

ρεπετῖ οοπιπιπία {ππε. Αά Ίας κο Ππιυ] 
Μα{ει]ίπο ἐὲ Εαπιπίπο Ἰοπιϊπί ἨὙετδοαπι, {ει 
ῬΡατηεΙρίαπι Ἱπίετεατ, Ιδί (απι Λαοσ παπα Ρις- 
να]εῖ, μέ 1π Ἠος, ϱ1ΥΡίπεηι ἄεεμς, εἰ ᾗυεπει ῥηετί- 
Για εΥάΠΕ: 

ΧΙΤ.ΠΙ. Ουωαάἆαπι εείαπι ρτορίες ἀῑα]εξτοταπι 
Ρτορτίείαίεπι, {ει ΠποΓεΠα {πα οοπ/{αεέωπη, ἀῑνετίι- 
πιοάε αὓ εο ἀϊευπεις, ας εβ, {ρε ῥαθεί εργερίαι 
σαἰάει οηρα[φιιε εοἴμπηπα». 

ΧΙ.ΤΝ. Ώαρεπιπιετο αμίςπι εί πιειτῖ ολα, 
Ῥεπεια οοπηπηυ(αῖ, Πουεί ἵπ Ἠος, λοπο Εδὲ ῥοε α- 
πε, ή Φιάσι εαγέ(ιε παίζω. Ῥἰαυϊάεπη τέκνον, 
ιά εἴῖ, 8Η, ποππες ἸΝευετίας (αεπεεῖς ε{ε, ουί Αά- 

1εδίναπι Μαίου]παπα, εαγεν ἱπεα]ῖε, ἆμπι γοσεπι 
αἆ ρειίομαπι τείετε. δἰπ]]ε αβ εἰ Ἱ]]μά, ααοά α 
Ώιοπε αἆ Ὑεπετεπι ἀῑσίεατ, Ἀαθωπι απ ἐοίεγαίο 
71Η, 4ο Λεγ/εγ{ο ἀοΐογεοι Ἑ]ωίάειι αμίεπῃ ΡΙΟΡΟΙ- 
εοπίς εἰ Π]ιά εβ, Τέγεβς αώνεπή Τλεδαπί φακές 
πασον δεερίγα ῥοίτς. ΕΒατεειρίαπι παπιᾳας ἔχων» 
ιά εἰ, ῥοΐέ ποηπ αἆ αππῦταπα, {εὰ αἆ 6επις 
εοτροΓίδ, ος εἴε, αἆ Πρίαπι ΄Γἱτε[απαι 46ςΟΠΙΠΙΟ-. 
ἁανίτ. Ῥαρο επίπι ποπ 24 γοσςπι, {εὰ αἆ (δηίαπα 
τε[ρίοῖξ, ως 1π Ἆος, ΟΙΜΙδις ε[} απίπιως Πηδέ115, 710- 

Μφιε ῥῥαίαησει. «αείάεπ εβίωπέ, φὶ αά πάνε 
ἀε/ίάε αἰίαι. ἈΝοη πίτα Ρἰναῖαησες, {6ὰ γἱπή, μπε 
1] εορΏαπε, Αελί]]επι ἀσ[άεταῦαπς. 

γε Αα βΕο ο  ι 

οσα ο ολλ ο ο  οῤιη ας, 



ο κ ο οκ ο μμ ο ο. ος ημων 

ων 

Α 

”ῃ 
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μέ, Κω κατ’ ἄλλων δὲ τρόπο τὸ ολύη «ξαλλάσσι ὡς ὅτι εἴπῃ, 

ττσο νεφέλη δέµυ. ὠμφιθέρηκε 
Κυανέη' τὸ μὲν ὅποιε ῥοεῖ. 

ἐπεὶ ἡδ συωωνύμων ᾿ λέγεται πἩοΑΗ ὁ νέφος, φθθειπὼν. τμὺ ΝΕΦΕΛΗΝ, 

ἐπίωέγκε τὸ θὐδέτερον ΝΕΦΟΣ. Ὅμοια οἳ δὶ τότῳ κἀκεῖνα τὸ ἔπη 

Τών ὶ, ὧς τ ὀρή ων π]εόων ἔθνεα πολλὼ, 
Χζωών, Ἰ ῇ γερόρων, Ἰ κύκνων οκάρεο 
Ἔνθοι κο ὄνθα πυτῶν)) ἀγαλλόμεναι π]ερύγεοστ' 

σος ἡὸ: Θὐδετέρως πὸ γωμὼν κ ὀθίων ὄνομα, εἶτα, ηλιμῶς εἰ πὼν 

τὸ εἰδικὼ, ἐπίωέγκε πάλιν Θὐδετέρως τὸ 

Κλαγ/ηδὸν φυκαθιὄὄντων, 

Ἀποδιδοὺς τὸ οἰχεῖον τὰ νικῷ ὀνόμαπε 0 ὀρήλων. 
µε. "Άμα δὲ τό δει, καὶ τὰς μη ὀναλλάοσει “Φολλάκιο ὁ 

ποιητὴς, λέγων, 
Ἡ ον νὴ ἐσὶ ο ΤΘΝΑΟΛ ο πονέοῖ, 

σεθλεὶς 3 δικὸν, ἐπήγαγε τὸ πληθιωωτικὸν, δηλονότι «σθὸς τὸ σημανό- 
μᾗρον ἀναφέρων. Ἐπειδηπς ἡ πληφὺς τὼ μν αζβσηβορίαν ον ἐνικὸν, 
πολλὴς σ) ὂν αὐτῷ Φξιλαφο. 

μζ. Ἐκ τᾷ ὀανήι δὲ νὰ τὸ ὅμοιον, ἐπειδὸν «φεοτε]εντος τὸ πλη- 

Β ο, δρωάᾳ ᾱ γ]. υἱ νετῖς, ἀρσοννκῶς, Ἱεσ][ε νάείατ:. αποά Πεπῃ γο]αῖι ῬΒατπείι». Αἲ Ἐτπεβις νυ]σαίαπα 
Ἰωείατ τείετέης αἆ ἀγαλλόμεναι οἳ ὄρνίθων. 9ἱ {οπίςηιϊοε αὈ[ο]αβίοπεπι ααετίπηας, ρήίεΠι απῑά εχοἰά[πς, 

ανν: ας “Ἀ]επῃ ἔέτε 1π πιοάσπι αὉ Αιέτοτε Γοπἱρίαπι {οτιρεπάππινε Ε]ῇς : αροεὶς 2ὁ ὠδετέρως τὸ γενκὸν (νς, 
Ὅπ Ένα πολλὰ), τὸ δὲ τῶν ὀρήθων ὄνομα 9ηλυκῶς, εἶτα ἀρσενικῶς εὐπὼν τὰ εἰδικὰ, κ) πάλι Ὀηλυκως τὸ ἀγαλλόμεωαῃ, 

ἐπήνεγκε ὀδετέρως τὸ μλρόνὰ προκανιζόντων. ο... 

«ΧΙΙ ΝΥΝ. Ῥιαίετεα οί {εουπόμπι αἶϊαπι πιμίαεο- 

"Ἁγίαπι ΠΟΠΊΕΗ ἵπ Μειίτο (πεπετε ριαιηὶ 

Ώεπι, 6επεΓα ρειπιωίαί, αξ αυ απῃ ἀῑοίε, (αγά εο- 
Δεκὴῖ πεθµίά ῥµπε, {ηΠΙοὐΗ]ε ῥετ/απς Εοερε φάση, 
Ὃυυπι εΠῖπῃ πεθι/α εί αλά. ε]ω[άεπη αρηϊβςαε]οβίς 
ΠΠ, εί πιοάο ἆᾳ πεδι]α Ἰοουέας ε[σί, γέρος, ααοά 
πευιτίας σεηετῖς αριὰ (ταος εβ, ἰηευ]ῖε. Βιπη]ία 
αυίεπα Ῥαῖς ος 1] «λτπιίπα [αηξ, ὔι υοΙμεγση {]α- 
ΤΗ7Η υο/{αμέ εκαγηίπά η ]α, (δήγ}ΠοΠΙσΦφε 61.5, 
4Ἠ[εγ, εσ]ίοφιε Γρεγύκς «4ἴδων οὖν ) ραιᾶεῃέ, αἷῑν 
Απο ἐπᾶε υο]αμέ φωπ. Ετεπῖπι αάπι 6εηεα]ε 

ος, ας 
ἀξιπάςε Π]αγυπα {ρεείες 1 Μα[ου]ίπο [αδ]απχήῖες, 

τυπίας ἸΝειίτα]ίτετ Ἱπ{ετί, πεπΏρε ο [{γερίέη ἆεί- 
επίπονη, τεάάεης νιάε]]σςαί 14, 4υσά 6επεΓαΙ αν{άπα 
ποπαϊΠί Γαη]ίατε εἴ. 

ΧΙ,Υ]. Νο {οἰαπι ααίεπι (επις. {εά ει Νι- 
ΤπεΓυπῃ Ροεία {παρε εοπιπιιίαέ, ἀϊσεης, 71 γδα γαΐες 
6τκεεα; αάειμηὲ, βεγπιάσηα οφιοπο. Ῥησι]αΓί 
επίπι Πιρροῇεο, Ἰαγλ]ε αρροῄέαπι [αράϊά]ε, ἆάπι 
γ]ἀε]ῖσεῖ {εηίαπα πιαρῖς «12Π1 νοσεπῃ τείρίοῖε,. ϱἱ- 
αμ]άεσι νοκ ΖΗμ111μάο, αρρεΙαίίοηε ααἰάεπι ΒίΠ- 
Ρα]ατῖς ππιετί ε{ξ, ππα]{ος- αμέεπι ἵη {6΄ εοιπρ]ες- 
πεις, 

ΧΗΝΥΠ. Βιπη]ε αμίεπα α οοπίτατίο «ῇ, αιαηάο 



ρ1α ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
9εεωτικΏ το ἑνικὸν ἐπενεχθῇ ὡς ὃν πω ο το ο τος κ 

--- οἱ δι ἄλκιμο ἥτορ ἔχον]ες, | 
Πρέοσω πᾶς πέτεται----. 

τὸ Ἂ πᾶς, τῷ λόγῳ ἑνικόν σι, Τέτω) δὲ οι πλήθους, ἴσον. "μ4νη 
τά πώντε.. Τῆς δὲ αὐτῆς τὰ αήματος ἰδέας ζδὶ κακεῖνό, 

Οἱ δὲ Πύλο Νηλήος εὐκτέμενον α]ολίοῦ ον 
Ἱξω. το ὃν ἐπὶ Ονὶ Θαλάσσης ἱερεὶ ιν 

νουμύτα/ 29 οἱ Πόλιοι. . Ανν Β 
µη. Περὶ δὲ τὰς Πιώσής γνεται λλοίωσις παρ’ ἀβ ο μὴ 9 

Χλητικῆς ὀναλλαοσομλῥης, ἐ ὂν τοῖς τοιῶτοις, | 

ον 

Αὐπὸρ Ὁ αὖτε Θυές᾿ ᾽Αγαμέμνοι λᾶπε Φορίῤαι" 

Νεφεληγερέτι Ζεύς' 

Δὺς Φίλος" οὐ γάρ µοι δεκέες ὁ κάχισος Αχμώω. ο ο - ας 

Γεικῆς δὲ κο δοτικῆς, ἐν τοῖς τοιότοις, 

Τρωθὶ μὲν φζοµάχιζν ᾿Αλέξωνδρος ἁ- ή 

ἄντῃ τῇ Τραρν. Καὶ ἐκ τῇ ὀναντα, 

Ἡ ὃς ωὐπ τετάνυςο αξὶ ασᾶος ο λάυρών. 

ἀντι τὸ «ξὶ ασέαι Κα) τώτων δὲ οι ἡ αἴτία αὕτη, ὅτι αγ λων 
τιὼ ἐδόχοιυ ἔχευ «οεὺς Ἀλλήλας ἥτε εὐλεία, κο αἰτιατικὴ, καὶ κλητική. 
Διὸ καὶ ὂν τοῖς θὐδετέροις εἰὼν αἱ αὐταὶ, καὶ ὂν πολλοῖς αἵ αῤῥενικῶν, 

ποὶ Φηλυχῶν, ἥτε εὐεία, καὶ ἡ αἰπατκὴ, καὶ ἡ κληπκὴ ἡ αὐτή ὅου. 

77γεβε. Ἐν Δωῤίηι εοπργεραίο; Ὑωριεν. Ἑς 
Όλα Η1Λί εαγης, εἰ ῥαιᾶ ἀείεγγίς πίεν «4εβίνος. 
(επίάνιας αμίεπι εἲ Γα:ἴνιι ἵη Βα]αβποάί πιυία- 

ο ιρολδηις Ρ]ωτα]], βιπρυ]ατε αρροῄίαπα πίετωτ, 
ως η ος, Βεξίογα Πάπα ΦΕγΗπέν νο μαίφιε βεγ 

αἴτα εωπδ. Ὑοκ επίπι πᾶς, οηπίς, Ῥιηρυ]αΓί5 
Ἰδωπιετί εί; ἆωπι αμἴεπι αἆ πια] εμάίπεπα τείες- 
εως, Ιάεπι ρο]]οε, αωοά ο/7πε. Ἑαπιάεπι Ὀε]πεππαίίς 
ἔοσπιαπα οί Π]αά Ῥαδει, 11 Εγίοη αέἶησμέ, θε]εῖα 
2πα;μία ας ΕΠ αγ αά Πω γεπι ἀῑυίπαπι [α- 
εἰεα. ΕΥΠ παπηαµε Ιπίε]]ΙρυπειΓ. 
ιν ΕΙε αριά εωπι σε (αίαυπι πιμέλίο, 

μὲ αυμπι Νοπιμαγως εί Ὑ οελεῖνις ἵπ Ο]δυς 
εοπηπιµίαπίωτ, Εῑος Γαοςέ {π]είκ «4σαπιοπποπα Γεγγε 

ασ, Βγύπα αεἰε εεγίαέ Ῥῤηγσίδως Βαγὴ ορέπµε 
{ίε: Ῥτο εο φιοὰ ε[, Ρβήγρωπι. Ἑτ οοπίτᾶν Ἠαε 
εκίεμία [αεεί /ηχία είρα εζναία: Ρτο εἶτςᾷ {ρε- 
Ἰαπεαπ. Αίαιε πιατλεῖοηῖς ΗΕΐμς σαι] ε{ε, ᾳ 
Νοπιϊπαίγας, Αεουβίνις, εἰ Ὑ οσμείγως Φα µαπῃ- 
ἆατη Ιπίες {ε «οσπαίίοπεπι Ἠαῦετε ν]άεαηέμς, ΡΙΟΡ- 
ίετεα ο ης Νοππίηα ἸΝειίτίας (εποτῖ, εί Ρ]ετα- 
αµε Μα(ομ]ίμα, ας Εαηϊηίπα, (πες ἰ{ξος ρεῤΑ 
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4 Ὁμοίως δὲ κοὶ ἡ μικὴ «οθὺς τὼ δυτικἰιὸ ἔχει πνὰ συγῥειαν. Ταῦτι 

δὲ ὂν τοῖς δυϊκοῖς δειδμοῖς οἳὴ πάντων Ἡρ' ὀνομάτων εὐρίσιετ. Ὅλευ 
εἰκόπως «Ὁδὼ τιὺ σιωήδέαν τὰς ἠώσές ὀναλλάαπι. Ἐνίοτε δὲ κ) λόγας 

ζῶν εὑρᾶν τῆς ὀξαλλαγῆς, ὡς ἐν τῷ, | 
---.ἐφισάμενοι σεδίοιο" 

ο - ο"... πο ο στ δ. ὃν ο ο πο. 

ο ψᾷ 

που τοι αν αν. ο δώ 
4 ---- διέπόήοσον σεδίοιο, 

Ἡ ἴσο τῷ ἐπέεων α[ὰ τὰ σε. 

--μθ. Εὖ δὲ έχει πας ὠπα ἡ τἶθ ἠώσων µετασολὴ ὂν Ὀεχῇ ἑκα- 

Μήνω ἄειδεθεω--- . 
--Ἡ µυρί Αχαιώς ἄλγε ἔθηκε, 

αν ας τ ά ο) Ψνωας ΦΜΑΣ ΑΟ. ὁ 
νε Ανδνα µοι ὤνεπε Μδσε πολύτβοπον, ὃς µάλω πολλὰ 

/ «/ ο ω λ ΩΩ ν 5 / « 9 / ο ν. Ἔπ δὲ ὅτε τῇ υικῇ τὸ εὐλείαν. οὐχιφέρε, ὡς ὃν τάτω, 
ο ο) γί ΔΑ 

τῶν οἳ γω [ροτόί εἴσι. 

ο. | νε /. . 3 

να. ΤΙολλὼ δὲ καὶ ἑτέρως ογημωτίζει, ὡς ὂν τῷ, 
δημὶ οὸ ἓν καπωεῦσαι ὑπερμεέα Κροίωνα 
Ἴμαπι τῷ, ὅτε νηυΏν επ᾽ ὠκυπόροισιν ἔθασον 
᾿Αργέίοι, Τρώεοσι «φόνου κα) κήρα Φέρο]ες, 
᾿Ασράπ]ων επιδεζέ, ἐναίσιμα σήμαία Φασων. 

«Ν «/ /  ν 

Τότω Ὁ ὅμοιόν ὅδι κἀκεῖο, 
αν 

.1 ή 

ἤ 

Ἴ 

ϕ 
-”, 

ο. 
ον 
ὁ 

---ὁ δι ἀγλαῖηφι σεποιὼς, 

. Ολίας Ἠρῦεαπε, Απ Ηξεγ ααίετα εί (επΐνας οσπι ἀϊσεῃδ, Ίνα ῥαμᾶε Ώεα, δι. άασηογωσι Γ1εγαὲ 
ν Ώαιίνο αμαπιάαπι αθιηίζαζεπι Ἠαῦεῖ, Ἰάᾳμε ἵπ Ώωα]ϊ φις «αμα ἀθίογισῃ. Ἑσ Ὁίς σερί άμα υἴγμπα 
Ξ οπιηίἁπι νοσυπα Ἀωππετο ἀερτεμεμάίεατ, ΌΏιο Πε, ο πα. Φηέ πα]α μία  {Ηπ. | 
ς υέ εἰ Ἠοππετις Οαίάς Ἠαιά Πηπιετῖτο Ργαίετ «οΠ- .. ΕΠ ετῖαπι ααρπάο (σεπίάνο Ἐεέταπι ἱπέετε, 
δν “Ππεζμάίπεπα πωατεέ, ἈΝοππιππαιατα νετο εξ ταῖο- οει ἵη πο, Πο πο ῥοήπες φιί [114. 
ϊ ηες εβ Ιηγεπῖτε ἥΒις πιωταεῖοηίς, αέ 1Π Ἠος, δεί- 11. Μια εἰ α[ῑο πιοᾷο Πσιταίς ἀῑςῖε, απεπι- 
: επίες εαπιρί: εε, Βεγγαηβῥαμε εαὔΊβαπι, ρετίπάε αἀπιοάππι εβ πος, Ργαώκί[ε Ἴουει α/ὔγπιο, Γ1έε- 
-- πᾶπηαε εβ, ας { ἀΐσετες, {γαηβῥαμί ῥεγ εὔ πρ. ουφπε πἰ[]ρ, Ηοεεε αἲε πανε [εαμάεδαπί Φμαάο υς-- 
« ΧΙ1Σ. Ῥε]]ε αυἴεπα εί (αίαυπι ρετπιμιαίο «εις «4γρίυέ, εκ Ίγοίσ, Γαίμπιφμε Γεγεπίεν 
Ἆ -αριά Π]απι Ἠαδες, ἵπ αεταέαιε ροεπιαξί εχοτάίο,  ἔωήσηγα Ηεπάο Γείεία, ῥγοίῥεγα ῄσπα. ὩἨπαίο αι- 
ἕ 1η ααῖθυς Αεσμία(ίνο ργαροῄίο, Ἑαεδαπι πεω]ς επι πες Π]ιά ε[ε ἀπιπι]ς, Εγείες πω Γογ/πα Λίο 
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Ῥέμφα ἓ γῶνα κ. . 

Κὼ ζωῦτο δὲ οΕλώεγκε χοταᾶ να. . λμδη "ΝΑ κο] οἳνὶ τεῦτοι 
ἀλόφως. εἴ ολῤ τι τὰς μετοχὰς ἀναλύσά εἰς ῥήματα, θοι ἂν τὸ οἰκό- 
λεθον. Τὸ 39 ΑΣΤΡΑΠΤΩΝ ἴσον ζαι τὰ ΗΣΤΡΑΠΤΕ; χο τὸ ΠΕΠΟΙΘΩΣ 

τά, ΕΠΕΙ ΠΕΠΟΙΘΕ. Τότοις δὸὶ κακεῖα «ζαπλήσα, 

44 

λ /΄ αν ” ς 

Οἱ δὲ δύο σκόπελοι, ὁ μὲν, τν εὐρὺν [κάνει συ μό 4 
Χου; ὡδ ο) 49 ο ον --- 

Τὼ δὲ δακρρθήε, ὁ ὁ μὲν μετὸ λαὺν ια 
Ηί: ὁ δὲ ες Τρώων σμαδον κίε" 

χο) τὰ τοιαὺτα. Οὐκ ἆλογν. δν. τὸν. «ο λλοντα σδὶ δυο τῶν λέγεω, 
«εοτάξαι τὸ εὐλεῖαν πτὼσν, χο τὸ χοϊνὸν αὐὴρ. ἑχοτέεῳ Φυλάξαντω, 
απεργάζεῶ αι χομὸν τῷ λόγ8. 

οιβαίνει, αεόθλο. 

Ὅπ δὲ τὸ χομὸν τῷ ιλόγα χάριν Αλ 

6. Ἔπ δὲ ὅπου πὺ κονλὸ φαν ολ, τὸν αἲθι ἑ ἑνὸς οὐλιφέρει 
λόγον" ὡς ὂν τότω, 

ἼΑμϕω ὃν 

ον 

νμσο α. 

ων ον. 

 ἑζομένω γεραρώτερος. ᾗεν Ὀδυσσεύ». υτὸ ἅζι 

νΥ. κά τὰ δη δὲ «Ἡ ὀνομώτων ο λείος πολλάκις ες μ τὸ 

συγκβατιχὸν ποεὶς ἀντὶ τὸ ἁπλᾶ' ὡς  οξ τν ΑΛΟΙΠΙ δι 

---' σαώτερος ὧς κε νέμαι” 

ποτὲ δὲ τὸ Ἰύρ)ετικὸν ὁμοίως ντι τὸ ἁπλῆ, ὧς τὸ, 
» 

Ο. ς. ἁπλοῦ' ὡς ἐξ ὑπερρολῆς, τὸ] ΤΓατδαίας α Ηὐτατί] Ίοσμ»: Απ, Εἶοτ. Α]ᾶ. ὑπερθολικῇ: ἁπλοῦ τό. Τἱρίοει 
ἐξ ὑπερρολῆς: αποά ααῖ ἀε]εατα αιί παυίεπα ἵπ ἐξ ιωπορολῆς, ανά αἀἰπκοπάβῥρηνε οαµ/α. Ὑυἱραία Ἁγ]αῃ- 
ἆτο ἀερείατ. 

Σε βΙπαπέεγ εὔῃ ῥογίαμέ [μα σεπηα. Αἴαίε Ἆας {ε- 
οµηάμπα γείετεπι οοη{εειάίπεπι εχιμ]έ, Ἰάᾳπε 
ΏΟηΠ Ππε Γαϊίοπε. δἱ επίπι ααῖς Ρατεεϊρία 1π Ὑει- 
ὑα ἀϊΠο]νας, τατίοπεπι ἀερτε]επάετῖε. δᾳμϊάεπα 

Ὅµήσωγαπε Ἰάεπι ρο]]εί, αιοά Γήρμγαδαί: εἲ [γείον 
Ιάετω ααοά, ει είς εί. Η]5 ει ἴ]]α [απί α41- 
πία, Εἶσφωε ασ Υωῤε, φμαγΗη ηπα βοµμη αηἠσΗ 
αἰίωπ. Ἐν Πέ ἆμο ἀῑ[εγεί, ΦΥ αἰίεγ αἀϊδαί 
ελίυος μεν αἱ ἵπ ἑγδαι Βῤηγείαπι υεπίεδαί. 
ΊΝοη επίπι ταεῖοπε «ατεε, { αιιῖ ἆε ἆποδιις α]ίαμῖ- 
Ρας ἀιέχατας, ἹΝοπαϊπαίίναπι Όρίαπι ρταοτάἰπεῖ, εί 

εο αιοά μέτίᾳα {ρίοζωπι «οπΊπαυπς εἴε οὐίειναίο, 
πονυπα οΓαέϊοπίφ 6εημ εβϊοἷαί. Όιοά αμίεπι Πο- 
γίέας ογα(ἰοπίς πια]έαπι ρταία; παῦεαε, πεπαίπἰ ιά 
{ουτιπι εἴ. 

1,Π. Ὠεπίαιε εβ ος Ὀἱ Οαΐα οοπιτηυπὶ ῥτα.- 
Ροῄἴο, {εΓΠΙΟΠΕΠΙ ἆθ µΠο Ιπέετε, Πιουί {π ηος, .. 
2ο [εάεπέ, [ιαξγησάει ῥγαεε]Ηέ Δοπογε. 

Τ1Π. Νοπιίπαπα 2µ{επα {ρεςῖες ἱπππιμέαέ, ἆμαι 
{πρεπιππετο Οοπιραταίναπι ρτο Α)ίο]αῖο ροπῖς, 
αιεπηλάπιοάυπι Που ρες {αρεγ]αείοπεπη, Φαμίογ μέ 
γεάρα. Νοπηαπιαμαπα γετο βιρετ]αίίναπι Ἰάεσι 

Α 

ος ον ντο τμ Ὑμ πο σω-..-- - 

ον 
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Μ 

τοιαύτη μδὸ ἡ «ξαλλαγὴ ὂν ποῖς ὀνόμασν. Ἐν δὲ τοῖς ῥήμασι γάεται 

ὀξαλλαγὴ, ὃν μὴν ἐγκλίσων, ὡς 
τικτικ χοταληφ»ῇ, οἶον, 

ὅτιν τὸ απαρέμφατον ἀντὶ τᾷ «θὸσ- 

Θαρσῶν νῦν, Διόμηδες, επὶ Τρώεοσι μώλεοθ αι, 

3 ο λἈ Ν κ ου ο α” 

αντι τῷ Μλχον. ᾿Ἡ τὸ ὁρασιχὸν οτι τὸ εὐκτιχοῦ, οἵον, - 

Πληθιὼ δὲ σὅκ ἂν ἐγὼ µυφήσοµαι, ἀδι ὀνομόνω, 

᾿ ο , Ντο ἀνὴ τῷ ΜΙΘΗΣΑΙΜΗΝ ΚΑΙ ΟΚΟΜΗΙΝΑΙΜΙ. Καὶ ἐκ 
αν ας ο ’ 

αντί ὁρισικᾶ, οἶον, 

ΝΑ) ο 

αγτι ΤΟ ΑΠΩΛΕΤΟ. 

ᾧ ὀνανήη, ἀὐκτικὸν 

Καὶ νύ κεν ἔνθ᾽ ἌἈπολοίο ὄναζ, 

/ .ω ε/ ε Δ Ἡ ϱυ / ο, ς , 

νδ. Τῶν δὲ χρόνων, των ὁ ὀλεσῶὼς ἄντι τὸ μέλλοντος τεθῇ ὡς ὂν 

τούτῳ, 
ἓ.  υ 

Τὴν δὲ ἐγὼ οὐ λύσω, σεν µω κρὴ γήρας ἔπεισι, 
2 ο” Άγ ο» }ὶ ου / αντι τῇ ΕΠΕΛΕΥΣΕΤΑΙ. ᾿Ἡ ἀντι τῇ παρωχηχότος, 

Ἔνθ' ήτοι σλιωὸὶ ἦσαν ἐπηεὮωαὶ, πολὺ δι, ὕδωρ 

Καλὸν ᾠσγεκπροῤῥέε, 
Ακ ρα τυκὁ αοπουρω ᾠονότ χὰ ο. 
αντὶ τά ΕΡΡΕΕ. ᾿Ἡ μµέλλων ἄντι τοῦ ὀνεσῶτος, 

ε ς] 2 Ἡ ε σλς / 
Οἱ μὲν δυσομένὰ Ὑπερλονος, οἱ δι, ἀνιώ]ος, 

3 ΔΝ ” 

ἡ ἀντὶ τῇ παρωχηχότος, 

Δάδω μὴ ὃ παν, τα νηµερτέα εἴπη, 
3 Ν ω] 

αντι Τὸ ΕΙΠΕ. 

νε. Καὶ δωσεις ὃ ἐναλλάοσον) πας ἀπὸ πολλάκις κὶ Π)ε) ἀντὶ 

Α.4. καταληφ»] Οοττ]ρεπάππι, σσαραληφ»”. 

Ρο Ῥοήείνο, Πουεί Ίος, ηβΗ(ρηιας (π/αγογωη. 
π]αηοάί ααϊάεπα Νοπιίπαπα ππαίαεῖο εβ.. Όετε- 

τυπα Μοάί Ἡ εΓοταπα {Πο νατίαηταγ, αὲ Τηβπίείνας 
Ρτο ΓπιρεΓατίνο αεοϊρίαξατ, γε]ιεῖ, Τ)άΐάες αἰσεγῖς 
Ίγσας ῥησπαγε έγοεες: Ῥτο πβισπα. Αιξ Τπάϊῖσα- 
ἄνυς Ρίο ΟΡριαίνο, αξ, ΔΕ] ἂε ῥεδο ορια ηι]α, 
πέε εαΡΗ ΥεεΙίαδο: Ῥτο ἀἰκεγίπα εἲ ΠογηΙΜαυεγίηα 111/- 
ΕΙάὑπεα. ΄ Ἐϊ εοπίτα Όριαείνας ρτο ]πάϊσατίνο, 
νε]ατ, /ζαυογι Ο μΗπαηη ῥεγεαί, ΡΤο ῥεγήή. 
ΞΠΙΝ. Τεπροίαπι ἀεϊπάε νατίαείο Πε, φααμάο 

Ῥτα[εηδ ρτο Ἐιίιτο Ρροπῖέα, πέ ἵη Ἠος, Εἶαμε εσο 
πμ {αζη πες, φιίη βγίς νσ]ς /Γοπε[οἰέ: Ῥτο [2πε[ορέ. 
Αιῖ Ρτο Ῥγατετίεο, υἲ, {δε [μέ εεγίε δοπα ῥᾳ]- 
πεα, Γοπ/ύηοε ῥεγεππὲς βγοήωε: Ῥτο εο αιοά εί, 
Λ7ο/μεθαί. Αα Ῥίαταπῃ ρτο Ῥτα/επεῖ, ας, Όεει- 
ὀίγηγο αἱ δοίε, α αἰί γεάεωπέο. Αι Ργαετίε 
γίσε, ῖ, Βργηιρίο αρα 10Η [ ἀἰχεγίέ οηηί υεγα : 
Ρτο ἀἰκῆέ, 

1 Ν. ΑΠεδίοπες Ὑειβογαπα ποσιε {[αρίις 
αρυά εαπι πιιίαηζασ, οί Ῥαϊνα αις εάΐα ρτο Ας 

ο], Υ. 5 ο 
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ἐνεργητκῶν παθητπχὸ, ἢ µέσα, ον, ο τν ---- Αλ 

Ἕλκετο ὅι, ἐκ αολεώρ µέγα ἔέφος, | 

ἀντι τὸ ΕΙΑΚΕ. Καὶ, ν άοι κ. 
----- ῤάμιήν Αίας, 

αλ 
ἀντ τὰ ΟΡΩΝ. Καὶ τοιωαντίον τὸ ὀνεργητικὸν ἀντὶ τὸ παθηπκῇ, 

Δωρήσω τοι» χρυσέατον, 

ἀντὶ τὸ ΔΩΡΗΣΟΜΑΙ. Β 
/ 

ν’.. Ἔσι δὲ ἰδεν ὅπως καὶ τὰς Ἀμθμὸς ὀφαλλαοσων, τὸν πμνην Ἡ 
τικὸν ντι τὰ ἑνικᾶ τίθησν, ὡς πολλάκις ὃν τῇ σιωηλεία, εἰ πιο «δι 
ἑρωυτὸ λέων οἷον, 

' Τών ἀμόδεν γε, 9εὼ ύγατερ Διὸς, εἰπὲ ’ κα) ἡμῳ, ο 

αντι τὸ εμοί. ο . 

νζ’. Γύεται δὲ παρ ἀπὸ καὶ κ «φεόσωπα µεταβολή. Καὶ ἕνα 
μὴ τρόπον, ὅτως, 

Αλλοι μὲν ϱὸ πών]ες ὃ οσοι 9εοί εἰσ᾽ ὂν Ολύμπῳ, | κ 
Σό τ᾽ ἐπιπέθονται, κοὴ δεδιήµεοα ἔκαςος" 

πολλῶν }ὸ ὄντων Ὑ. 9εῶν, ὂν οἷς ὔοι τὸ λέγν μον ων ἑχάτερον Χφλῶς 

θξούοχε, τὸ, τε ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ, ΚΟ τὸ ΔΕΑΜΗΜΡΣΘΑ., Καθ’ ἕτερον δὲ 
τρόπον, ὅταν τὸ ναῦ ἑάσαις ὦφ ἑτέρου ἐφ ἕτερον Φεέσωπο µεταθῃ 
ὅπξ ἰδίως "Αποζροφὴ χαλάται, τὸ δὲ μιμησικῷ κσες κ ὤγει Ὑ. ἀκρο- 
οφ οἷόν ὅοι καὶ τῶτο, | ον 

Β. 3. εἴ τις] Οοτήῖσο εἷς, νε] εἷς τις. 

6.5. τὸ νῦν ἑάσας] Ἡαιιά {οἱο απ {4ἱ οοτταρίαπι. ΕΙ, {αἶνα {επίεπίῖα, αΌε[ε Ροῖεβ. 

γί Ροπιπέυσ, γε]ωῖ, Γασίπα εκιγαδίέωγ αἰαάίων ΙΙ ΝΠ. Εἰε αυίεπι αραιά Π]]απι ει Ῥ 
Λεταεκέµο, εἰ αππρ]μς: Ῥτο ἐκίγαλεῥαί.  Ἑτ υὖμι πιῖαίον Ἰἆααο μπο αμίάςπι πιοάο Πς, { 
4Ίακ, Ρτο υἰάσηε. Ἐτ «οπίτα, Αάίνωπι ρτο Ῥαΐ «φμοίφιοί [18, εωπό]ὲ ᾗηί[α εαβε[ωπε, Ο ἀῑνίπε ῥαίεη, 
ο. μς, οπαδο ἐγἐροάεπην εἰ! «Γεώ ΠΙΙΠΙΡΥΙΜΠΙΣ ἐπῶν ῥγα[ίο Πίάεη [ωηπ οηΗΜΕΣ.. Μι]ής παππαε 
Ρτο παιαλες 66 γέρος. ἀῑῑς εχἰ{εεπείδις (Ίπίετ α:ο5 εί εα ρετίοῃα εταί, 
ΤΝ. ΕΙ εἶαπι «εἴπετε, 4μο ρβέχο Ἄμππετο «υς νεα βαςἰεῦας) υέγωπιαις Ῥε]]ο εκεω]ς, εξ 

ἵπιπιαταης, Ῥ]ατα]επι ρτο Βἰηρυ]ατί ροπίς, ἱά αμοά. οὐεάω, εἲ ῥαγαί{ Γώήηως. Α]ίο Αμίεπι πηοᾶο, παἰ{-- 
{παρε υία γεηπῖς ἆμπι αιῖς ας {ε Ἰοημΐεως, .. {ὰ Εέῑα εα Ῥετίοπᾶ ἆα αμα Ιοᾳμεύαζας, αὓ 4 
Λίαία νζομῃ ἄεβ, Φα νο]ες Ἆερε ἀῑειίο πού: αἱ βἱέοταα εγαπίιςς. 14 Μαν Ανειῄο ρτορήίε γοςᾶ- 
Ρτο 7η 

ν 

ων ο ὍὭἩϱἩν 



Β 

ο 
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Έκτωρ 3 Τρώεοσιω ἀκέκλεῖο, µακβὸν ἀὔσως, 

-” / 
Νηυσν ἐπιοσεύεα)αι, εων ἔναροι [βροτόεντοι" 
Ὃν δὲ ἂν εγὼν ὠπώνευδε νεῶν ετέρωσε νόήσω" να 

Ἀπὸ 3 τὸ δηγηματκᾶ µετέραλεν εἰ τὸ µιμηπκόν. Καὶ ὃν ασ δὲ 
τῷ δηγηματικὰ πολλάκις χρῆται τῇ ̓ Απόσροφῇ, | 

᾽Αμϕί σε Πηλέος υἱὲ μάχης ἀχόρητοι Αχαιοί. 

᾽Αλλὰ κο) ὂν τὸ µιµηπκά χβῆται 
ή ν 

καὶ µεταρολῇ αἩό «θοσωπων, ὡς ὂν 

------ᾗ δὴ παιιῶν ἐοιχότες ἀγοράαονε 
Νηπιώχοις, ὧς οὔ τι µέλει πολεµήϊα ἔργα. 
᾿Αποάδῃ, σὺ δέ 9, ὡς σρλν, ἔχων ἀςεμφέα [β5λζὼ, 
᾿Αρχώώ ᾽Αργάωσι κατὸ κρατερὰς ὑσμίνας. 

φ 

Κα) ἕτερον δὲ εἶδος ᾿Αποσροφῆς ὅδι τοᾶτον, 
Τυδείδην δὲ οὔχι ἂν γνοίης Φοτέροισι µετέ" 

2{ Φλ «οὦ ᾽ / / λ ο ψ 
επ 3ὃ αντι τη, 6ὅχ αν τις Ὑνοη. Και παλη, 

ὀδμω δι, ἠδεῖα στὸ κρήτηρος ὀδώσοι 
Θεαγεσίη, τότ᾽ ἂν οὔ τοι Ἅποοέοῦ-αι Φίλου Ἰεν. 

ι 

δὲ κήπῳ 
αι Καρπῶ βελοµέη, 

ἄντι τοῦ, ΕΡΙΘΕΤΑΙ. Και, 

ή. Κα] μετογαῖς δὲ χρῆται ἀντ ῥημάτων, ὡς ὂν τῷ, 

Ἔνο ἅ γ’ ἀσέλασων πολυ εἰδότες, 
3 λ ο) . 

αγπ τὸ ΠΡΙΝ ἘΕΙΔΕΝΑΙ. 

ν9.. Καὶ τὰ ἄρθα δὲ ἐναλλάοσι πολλάκις, ἀντι τἶό 
τοῖς «θὐζωκτικοῖς χρώμµλμος, οἷον, 

εί ἀιεῖς, ααεπιαἁπιοάυπῃ Ἆος εβ, Εεξογ Όοος Π1δεί 
εἶαγα Τεκεγοι αρ αγε Λανες, εκµνἰα[φμε βπαηί 14 
φιογωρ εγεµίάςι «Θπεπι νεγο γάΕἶδιις εεΓπά”η ῥΥος] 
ἔπε γεζήτ. Α πατταίίοπε Παϊηιε εταπΠτυπα ξεςῖε 
αἆ Ἱπαιταίοπεπα. Τη Ἱρία εῖαπῃ παγγαοηε αροΏΐτο- 
Ρᾷα (παρε πίτας, (γεα ἴε Ώαπασς είπες, Αεἰία, 
γοεε. Νετάπι εί ρετ ΙΠιαείοπετη, πμεαξίοηε 
Ῥεποπαταπα ατατ, ῥοωα ἵπ Ἠτο, Κενετα ῥηεγῖς 
ῥα1 ε/ αε εὐπεῖο νεβγα Ιπβῥίάΐς, φμίδων ῥαμά εη γα 
πέ δε]ίζα Ἐωρρν “44 για ῥΥίης υεἰμέ εοπ/{ε 1ης 
εγα, πο Ώγασαίβρε σγα]ησεπὶς φιο ῥᾳέ1ο ῥµσῃα ἵπ- 

ὑποτακτικῶν 

εκπάα. Ἐ εί αἷία Αγετῃοπίς {ρεσίες Πα]α[ηοά!, 
Δε[εἰεγὶς Ἱγάϊάα µέγέ [ο Ίωπραί απεεε: Ῥτο αἰφηές 
πε[είαί. Ἐτ τυτ[αθ, δεισυῖς ο 0, ἀῑυπιις Εΐεπει ᾖγα- 
{7αδαί αὖ 1ο (αΐργεν αίφιε 10ἱ [ιεγίέ πες αδε[]ε 
420 ΟΥ Η71. ἳ 

Τ ΥΠΙ. Ῥατγεοιρίις Ὑειβογαπι Ίοοο αεῖέατ, αέ 
ἵπ Ῥος, {η ῥογίο [γιό σγαναίµς: ΡΓο Εγαυαίγ : 
στ, 15 Γ/1 Γπεμγγεγιπ! ῥγΙμφμώνι [εἱεπέες: Ρίο εο 
αιοά εἰ, ῥγίμ[ριαπι [εἶγεπέ. 

Ι1Χ. Ατίομιος 4μοφιε {προ οοπιπιυέαί, ρτὸ 
Ῥοβροβεινίς Ῥγαρο[είνο α{ατραΠς, νε]αεῖ, ξαῑ- 

νο 



λ » 
Καὶ τουναντίον. 

Τὰς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ ἅρπυια Ποδάργ». 

Θώρχ. Ὁ ϱὸ ζώ οἱ, ἀπώλεσε αισὸς ἐπάῖρος. 

ἕ. Οὗὔτω κὶ πὶς «οθθλέσἁς ἐίω)ε µεταλλάοευ, 

χθιζὸς {δη μειὰ ἀπ; 
αντὶ τῇ «πι δαἼτα. Καὶ, 

Νᾶσον ὀνὼ ορατὸν ὦρσε κακίζώ. ωὼ Ό 

ξα. Ὁμοίως καὶ σσθργέσὲ λῶσν ὀνόματος θὐχ. οἰκείαν οἈφόι ὡς 3 
ν τούτῳ, 

Μή πως κφ) διὼ νύκτα αρ μκόθν, ον 
Γ 

αμ κ 

αντί τᾶ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ. 

ἔβ. ᾿Ενίοτε δὲ ἀφαιᾶ τὰς ολως, οἵον, 

Τῆς ὄγε κάτ' ὠχέων, 

λ 

Και, 
3 ὶ .ω 

αντι ΤΟ ΠΕΡΙ ΗΣ. 

ια" 

αν Ν 2 ν΄ ”΄ 
ενώ, οπιδέγµενος ει Τι μυ σνά-λίν 

ἄν τῇ ΠΡΟΣΕΙΠΗ, Καὶ ἄλλας «αεθέσὲς ὁμοίως, τὰς Ὅ κπγαλλάοτει, 

τὸς δὲ φαι 

Ὦγ. Κα ὀπῤῥήμοπά πνα ὀμαλλάοσει, τοῖς εἰς τόπον, καὶ τοῖς ὂν 

τόπῳ, ὶ τοῖς ὁκ. τόπου ἀδιαφόρως χεώμόορος. 

λ 

Και, 

Αίας δι εγγύθεν ήλθεν, 

. πἩν ., 

αγπ τὸ ΕΤΕΡΩΘΙ. 

, -ᾳᾶ ου 

αγτι Τὸ ΕΓΓΥΣ. 

ἀἱ ῥο; Ζεβῥγγο υεπίο ού ῥαγῤγα Ροάατγεε. Ἐν 
ΤΤογαεεη, ῥεγἠ1έ [φιάεηι βίς επι: ή. 

Ι.Χ. Αά Ῥωης πιοάμπι εἴ Ῥταρο[ίίοπε ο0ΠΙ- 
πιμίέατε {οἱες, µ:, Ἠε[/ίεγμα Ίωςε {υῖέ {ας εοποϊυ{- 
µη: ΡτΟ αἲ εοπυἰυέµηε: εἴ, Λά0Γδιη ῥετ εκεγοίµπη 
εχεαυ1! ΠδεεΗΜΕΊΗ. 

Τ.ΧΙ. ΒΙπή]ικετ εἰ Ῥταροβεῖοηί Οαίαπι ΝΜοπηί- 
πὶφ πο ργορσῖαπα Ιπέοσε, μέ ἵη ἥτο, Νε ᾗ ογίε νε-. 
Ίγπί ποξῖω 46ΕΕΥΠΕΤΕ ΓεΥγο: Ρ{Ο ῥεγ Ποζετη. 

1 ΧΙΠ. ἈΝοππμπιαμαπῃ γετο Ῥταροβίίοπες 2µ- 

υἱωνοὶ δι, ἐ ἑτέρωσε κἀθιζν, - 

{ετο αίν (ως 1 Γαεεὶ ἀοίρης: Ῥτο ἄε φμα. Ἐε, 
Εκρεδίαμς πιφµία {βρ[ιηι ἰοφιαίμγ: ῬΡτο α 
{μην Λά Πρες αῑας ργαροΠτίοπες Πα]! πιοᾶο ραυ- 
επι «οιηπµίαέ, ραγείπι {οἱ 11ε. | 

1Η ΧΠΙ. Ἑ παπι Αάνειρία αωθάλαι πιμίαῖ, Πφ 
αμα αἆ Ίουυπι Πσπίᾗολης, ἴπ Ἴοςο, εἰ ἆε Ίοςο, ἵπ-- 
ἀἰβεγεηίοι μέθη, «Ἀίρῥοίες αμίεῦι αἰίο εοη/άεδαμέ: 
Ρτο αἰίδή. Ἐν, {αχ αμίεη ἆε ώμμώνι συνεπή: μα 
εο αιιοά ε{, ῥγοβε. 

πμ αμ ησωψ"ψυσσ ὑ υυοο 

: 

ἁ 
) 
: 

; 
ϕ 
. 

ἶ 



. 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Ε. 749 

α ᾖἔ. Ἔαπ δὲ περ ὠππ καὶ ἡ τδ σιωδέσωων ὀναλλαγὴ, οἷον, 
Εὐνὴ ὅ], οὐ οώκὰή ἔμικτο" χόλον. ὅι, ἀλέενε γιωαωκὸς, 

η] λ .» ον. λ ὃ τλ / 

ἀντὶ τῷ, ΧΟΛΟΝ ΓΑΡ ΑΛΕΕΙΝΕ ΤΊΝΑΙΚΟΣ. Ταῤτο μὸ δὶ κὉ λέξυ 
Ν / ο” ΧΑ οί 6, α / λ |. λ ἄν ο ὔοι Σχήματα, ος καὶ ἄλλοι πάντες οὐ µόνον ποητα, 2λλα καὶ εζων 

λόφων σιωέται κἐχρίωται. 
ἕέ. Ἔπ δὲ καὶ ἡ Ἀ]άνοια παρ ἀυτὶ πολλοῖ ἐἴδεσιυ ἐγηματσμὴῥη. 

| Ὡν ὅοτ καὶ ἡ Προαναφώνησς, ἥπς γέεται, ὅτών τις διηηούμΆμος μέζξὺ, 
τὸ ὂν ἑτέροις τάξζω ἔχον τὰ ῥηθδαι «φθλλέγη, ὡξ ὂν τούτῳ, 

τοι ὀϊσοῦ τε ωρώτος γεύσεοδαι ἔμελλεν. 

Κα) ἡ Ἐπιφώνησς, οἷον ὅνι, 
ἵποστς ῥεχιδεν δὲ τε γήπιος ἔγνω. 

«δε. Ἔπ καὶ τὸ τῆς Ἱροσωποποίας παρ αυτ) πολὺ, καὶ ποικίλον. 
ο Πολλὼ μὺ 19, καὶ Ἀ[άφορα «πεόσωπα εἰσόγει Ἀ]αλεγόμημα: ος κοὶ 

ἦθη παντοῖα «ριί9ησω, ὀμίοτε δὲ καὶ τὸ μὴ ὄντι «πξύσωπα ονα- 
πλάοσει, οἶον, 

ἔζ. Ἔαπ 

Ἠ κε µέγ ομώζειε γέρων ἱππηλώτο Πηλεύς. 

δὲ  ἡ Διατύπωσς, «ξεεγασία «φθαγμµάτων, ἢ λυομλῤων, 
ἡ ὄντων, ἢ «οθωχθησομηῥων, εἰς τὸ «δασῆσαι ὀναργέεερο τὸ λεγόμημο" 
ὡς ὁν τότῳ, 

Ανδρας μὲν κτένᾶσι, σόλῳ δὲ τε σῦρ ὀμωνωύες 
Τέκνα δὲ τ᾽ ἄλλοι ὤγασι, βα9υζώνας τε γιωρίκοις. 

Ἀ λ 5’ ο 
Ἡ «θὸς τὸ οἶχτον κωήσα, 

Τ.ΧΙΝ. ΕΠ ἀεπίαιςε αραιά Ἱ]]ωπα ος Οοπ]ιπόϊί- 
ου πα ἱπιππυίαίίο, γε]ατῖ: Ἀοηφιαζη υεγο εἰ ἐ]]α 
εοπεµδµεγαί, {γαπΠ νεγο η ἐεγὲς 4οεΙπαδα!; Ρτο «ο 
αιιοὰ ε{ε, {γα”ι Ἠαγηφε πμ εγἰς υἱ{αὐαί. Αίαιε Πας 
αμἰάεπι Γ)ἱ61οπῖς Ῥομεπηαία {αηε, ααίδας Ποῦ {ο- 
Ίμπα Ροεία», νεγυπι εεῖαπι οτα(ιοηῖς {οἶωία; {οτῖρίο- 
τες μι {πε ἡ 

1 ΧΝ. Οεἴεταπ πιυ]ίας {ρεεῖες ἘΙρυταταπι ἵπ 
Βεηίεηειῖ αριά Π]]απα {αηε, αβγΠ1 εξ εἰ Ῥταεκ- 
«εἰαππαξίο, αια: Πέ, ᾳμαπάο αἰϊφυῖς ἵπίει παγγαπά τη 
ηος ρΓαράἰοῖίς, αιοά ΙΠ αἰ]ς ἀϊσοεπάί Ίοομπα Ἠαδεε, 
Πουεί {η πος, ΒγοΓεξῖο [ασἡ{αηι ῥγίγμις ση/αυή. Ἐς 
Αος]απιαίίο, οι] μ[πιος1 εε, δή ἱές επ ῥο/ῇ Γαξτα 

αβα{. 

η χνι. ΕΕ εε ρετίοπας Πάξίοι αἩαὶ ἀῑείειτ Ῥτο.. 
{οροραία, αριάἀ εωπῃ, εί νατία. Μι] επίπι εί 
ἀϊνετίας ρετίοηας οοἱ]οφιεπίες Ιπίγοάιοίε, ααϊδι 
εἰ οπιπἰπιοἆος πποτες αἰιτῖουίς, ἸἈΝοππαπιᾳιαπι 
γετο Ρετίοπας εεῖαπα Πηοη γίνεπίες Πηρίε, μέ, Παιμά 
αμῤήωα Βεἰρης ἰαεβγγήπας ε[ιάεγὴέ απβίας. 

1 ΧΝΥΠΗΠ. ΕΠ αυτεπι εἰ Ι)ἰαιγροῇς, {ει Ὠείογ- 
πιαί]ο: αι ε[ῖ ἀεπιοη[τατίο εβεξῖις ΓετιΙΠ αιιξ 
βιεϊαταπι, ααέ αυα; Παπε, αιἲ {αέατατωπα, υξ τά ααοά 
ἁῑοίτατ εν]ἀεπτίας τεάἁας, νε]ιτῖ ἵπ ος, ᾖ{αέ]απι 
βέρες υίγοςν ῥεγάμπίφμε [μὐηγδία [Παμιπίς, Πίο ῥιε- 
ος «μοηέ ῥίς εαρέίυας πηγε, Ας αἆ Ππονεῃ- 
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“Δύσμορο' ὃν ῥᾳ πατήρ Κρωίδης ο) ἵνα όδω ὃν 

ὄντου. Αίση ὂν δργαλέη Φίσει κακὰ πόλλ 
Υἷάς τ᾽ ὀλλυμένᾶς, ἑλκυοῦείσαρ τε 9ύγατρας, 

Ἆ Καὶ Δαλάμες κεραϊζομένς, κο νήπια τέκνα 
Ῥαλλόμενω σεοτὶ γαο ὃν ανῆ δῄίοτητι. 

ἕπ. Ἔσπ κοὶ Ἑλρωνα παρ πα, λός Αα τὸ ὀραντία δλῶν τὸ 
2 / / Ὦ ο ε / ον λ ο / 

ὀναυτίον, µετα πνος Πθικῆς Ἰσοκρίσεως οἷόν ὅδι τὸ τῇ Αχιλλέως, 

ΑΝ Ὀδυσευ σὺν σοί τε κα) ἄλλοισι (βασιλεῦσι . μμ . 
Φρα ζω νήεοσρ ὠἀλεζέμεναι δήίον αΌρ. αλ, 9  Ἡ 

Κα, 
Όν ὁ δὲ ᾽Αχαιῶν ἄλλο ἑλέθω, 

Ὅσις ἅ Υ ἐπέοικε, καὶ ὃς [βασιλεύτερός ἐσιν᾽ ος 

. ην 5 Ἀ « ο ο ςῄ , πο η ὰ. ) κα ἐμφαβει 9 ὅτι 6ὄχ ἂν ἕτέρον εὗροι βασιλίκωτερο. Καὶ Ότος μῥ 
/ 3 / ς . / » ον «/ κ» 

τρόπος ζουν, ὅτον «ἴδι ἑαωυτᾶ λεγη τς ὀὐτελώς, ἵνα τω ὀναντίαν «δόξαν | 
ε/ ε/ 2/ Ε ου ο ον ”. Ἡι ἷ 

(Ὀθάαη. Ἕτερος δὲ, ὅταν πο ἄλλον ἐπαμέν «φζοσποῆται, τῇ αληλείᾳ. | 
κ οἱ "αλλ ύ »« / Ες αν ὧν ο Αμ Ἀνλοκα Ψόρων ὶ τΏτὸ ὅοι παρ Ὁμήεῳ λεγόμορον ὑπὸ Τηλειάχ, ΄ 

᾽Αντήο, ἤ µευ καλὼ πατὴρ ὣς κήδεαι υἴος" | ς ν ο | 

τὸ }ὸ ἐχθρά λέγει ὅτπ ὡς πατὴρ υἱϊ «φπιεφρόνπχα». Καὶ πάλιν, ὅπιν 
χλώαζων πς ἐπαίρῃ τὸν πέλας, ὡς οἱ μνησῆρεο, κ. | 

Ἡ ολα Τηλέμαχος «φόνον ἡμῖν µερμηρἆζε, νο ο αν ῶ β ' 
᾿Η τας ἄζει ἀμιώτορας ὁκ ΠύλΗ ἡμαθσεντος, 
Η υ καὶ ἐν Ὑπάρτηδεν, ἐπὶ νύ περ Ίεται αἰνῶς. ον ο ο 

/ 2/ / ο 5 θέ λ 2 / 
Ἐν. Ἔσι δὲ π εἶδος Ἐλεωνείας καὶ ὁ Σαρχασυὸς, ἐπειδών τς Ἀ]9. 

2 / . Ν ο / ς 2 λ : 

τό ὀναντίων Φειδίζων τνι, µεταποήτα| µειδιάµαπος. ὡς Αχιλλεύς 

ἀμπῃ πε{ετὶοοτάίατη, Ο) Μ11[εγ 1η, ῥεγάεί φεηι }βί- 
{εγ ἐῑίε [οπεδ]α ΡΥΗΠΗΥΙ Ίο ἰπειπέο, ΄Ίαΐα Άεες ει 
ἑταπάία [ρεξείν (ωμ Γπυεπες ῥεγεασπέ, γάβέείΗΥ εώγα 
Λες, (ωμωκ μέ υἐείηη, εἰ τά [μα ῥίσπογα εαγα 
ΑβγοΊεγπαέμγ ῥιοπέ, ῥεΥ ῥιρπας ἐπᾶε ο μεπίας. 

ΧΝΠΙ. Ε4 ει Ιτοπία αριάἀ ειπη, {εγπιο Ρε 
εοηϊτατίαπη (ουπι αωαάαπι πιοτεθ εί απ]παϊ αβε- 
έχαπι ΠρπίΠςαµίε Ππιι]αείοπε) σοπίτατίαπι ἀεε]α- 
Γη, αξ εΠ ος Αελί]]]ς, Ο [,αεγασαίεε, δε εὐη- 
/Γωἱΐεις οἱ ομηηὲ (εί[ο γερή, ο ῥε]ίαέ παυἰδ ἐς- 
πεπη, Εέ Ίλαησος ἐπέεγ ᾖεραί ἐς γεζεῖῃ βοίίογεπ. 1)ε- 
εἶαταί επίπι, αιοά παιά {αοῖ]ε αἴαπα τερα]! {ρ]ει- 
ἆογε ἀϊρηίοτεπα Ιπνοπετῖε. Αίαιε Πίο αα]άεπα Ππο- 
ἆμ5 ε{!, ᾳπαπάο αἰ]αιῖς {Ε εκεπιαξ, αὲ οοπέγατίαπα { 9η8. τΙ[απα οοπείτας, ᾳαεππαἀπιοάωπι Αελί]]ες, δα]- 

Μη μ- οι. ον - 

Παἱ εχΙ{Ππιαίίοηεπι ΡΓαθεαί. Α]ῑάς ααίσπι, ᾳμβῃάο 
αἱς {ε αιεπιρίαπα ππαχίπιε Ιαιάατε Ππιυ]ας, αααπι 
Γεγετα ν]τωρετετ. Αἴεαις πος ε{ὲ, αὐοά αραιά Ἠο- 
ππεγπα α΄Τεἰεπιας]ο ἀῑσίεας, {πάῤπος, μὲ Μάης ῥᾶ-- 
16, {ο εσο ἀἱ]ίρου αὖς τε. Ἰηϊπιῖςεο παππαιε ἀῑςῖε, 
Ταπφιαηι ῥαΐο [ήωη, {δε 7ο εαν. τε τί 
αωαπάο ααῖς ἱγ]άσπάϊ σταεία ρτοχϊπαεπα εχεο]]ῖε μξ. 
Ρτουί, ΤεΙρπιαεβις εκκάε”ι ῥαιμά αμδίρ Ποδὲς πο α- 
ἔπην «μχίίωσι εκ δβαγια εοσεπο, Β)Ηήφης 4ἱ 
ον. {4μήζηηι παπαφµε [0 ἐγίδηδ, [ηηήφηε Ἡ 
ο[ερης. σι ον 
“ ΤΧΙΧ. Εβ οι Φατεαβπυς αμαίάαηι Ἱτοπία: ρθ- 

ας 7 

εἴες, 4µαπάο ααἱ5 ρεΓ οοπεταγίαπι αλομῖ «οπν Πε]- 
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Τόῖσι μὲν ἔμπεδα κέπαι, εμεῦ ον Ἅπο µόν» ᾽Αχαιῶν 
Είλετ, ἔχει δι, ἄλοχον υμαρέα, τῇ ποιρχαύων 

πα Τερπέοω. ας 

/ / 2/ δώ Αν ια/ ε/ .Ν9 

ο. Τούτος «Ὀῥαπλησίως ἔχει καὶ ἡ ᾿Αλληχοβία, ἥπερ ἕτερον δὲ 
ἑτέρου παρςησι οἷόν ὅοι τοῦτο, | 

Νιῶ μὲν δ] µάλαω πώγχυ Μελάνοτε νύκτα Φυλάζξεις, 
Εὐν εἰ µαλακῇ καταλέγµενος, ὡς ἐπέοικε" 

ο τὸν }ὸ ὂν δεσμοῖο ὄντα καὶ ἀνηέημλῥον, ὂν κοίτη ἁπαλῇ ὑπνώσσευ λέγὰ. 
ος. Κέχρηται πολλάκις κι τῇ Ὑπεροολῇ, ἥτπς «νωραίρουσα Ἡ ἁλή- 

Όειαν, πολλἰιὺ «ήπασι ἐμφωνει, οἷον, 
| ΛάΟκότεροι χόνος, οείευ δὲ ἀνέμοισν ὁμοῖοι. 

Τοάτοις μλὺ δι Τρόποι καὶ Σχήµασ χρησάμημος Ὅμηρος, καὶ τοῖς 
μετ αὐτὸν ἐποδείξας, τῆς οπι τούτοις ὀὐδοξίας «σθὸὺς πάντων διχφίως 

τ0β. ᾿Ἐπὰ δὲ καὶ Χαρακτῆρές εἰσπ τό λόφων τὸ καλόμλμα Πλά- 
σωαπα, ὧν τὸ μθῥ, ἁθὸν, τὸ ο] Ἰανὸν, τὸ δὲ, μέσον λέγεται, ἴδωμνρ εἰ 
πέντε δὸὶ παρ Ὁμήκῳ, Ὁν μετ αὐτὸν ποιητή ἢ λογογρόάφων ὀππτη- 
δευσάντων ἕν τι τήτων ἐχόσου. ΄Ὡν καὶ ἔπ «ζαδεέγματο. Θεκυδίδου 
μὸρ, τὸ ἆδοόν' Λυσία δὲ, τὸ (όν Δημοῶενες δὲ, τὸ µέσων. Τὸ μᾶρ 

ὅω. αἱδρὸν πλάσμα ὀκένό ὅδι τὸ καὶ τῇ λέξεων, καὶ τῇ τἶδ νοηαάτων 
χοπασκόυᾗ µεγάλας ἔχον ἐμφαάσάς' οἷόν ὅοη, 

Ὡς επὼν, σιώαφεν νεβέλας' ἑπάραζε  σόντον, 
Χεροὶ τήωαν ἑλών' ποσο, ὃν ὀρόφτυεν ἀέλλος 

να γιαπεπέ αἰίς [πα ἆομα, [κά μπες 4ερίζίες Ἰήωπεγε Ἱπσεπίεπι σ]ογίαπα αῦ οππηΐδις πηετίςο τεροτίεε. 
βγέναµη, Πἱεε 11 σγαία [Πέ πκογ άγια, εἰ φα 1 ΧΧΗΠ. Οµαπάοφαϊάεπι νετο Οµαταξτετες, 1 
αεεηδεπς [ο οὐ]εξῖεί αππα{εγ. 

1 ΧΧ. Ηις Α]εροτία αιά ἁμπι]ίς εί, αἩάξ 
α]ϊιά Ρρες αἰῖιά εχῃῖθδεί, ως εβ γιά, 4ῑγα ποδς 
εγὶς ει/ζος, υἱψι] αίφιο {εαπέρ, Ἱπ έεπεγο [1γαίο 
οπθίέαπς ει πάς Άεγο. Ἡ Ιπᾶιπι παππαιε εἴ 
ΠΗρεηίαπι, ἵπ ουΡΙ]1 ἀε]Ιςαίο {ορογαηάαπα ἀῑοΙε. 

Τ ΧΧΙ. Ὀίας εί Ώερεπιππετο εί Ηγρειδοία, 
αυα νεγζαίεπι {αρεαηδ, ποα]έαπα νεμεππεηεία οἵ- 
τεπά!ς, α:τ, Πέ εαπάογε πίωεη {ηβεγαμί, των 4- 
Φἱἱοπεπι. Ἠ]αίπιοάί Γτορίς, εί Εἰσιτίς Ποπιεγυς 
μίας εῇ, ελίᾳµε αὰ ροΏετος (Γαπ[αιήε; αἱ οὗ πας 

εί, ἀϊοεπάί {οτπια {μΠέ, 4Ἡσδ 6επεΓα νοςαηέιίς 
αάογαπα ο] αιἰάεπα µδες; α)αά σταο]]ε, α)ἴά πἹε- 
ἀϊοοτε αρρε[αίατς νἰάεαιηἁς ηµπῃ οπηηία ϱ2 αριἀ 
Ἡοππετιπι Ππέ, ἵπ απο Πησα]ς Πησι] ροεία, 
ει οταίοτες Ρο Π]απα Ἰαῦοτανεταπε. Οµοταπι ες 
εχεπιρ]α {αητ. ΄ΤΠασγάϊάϊς αιήάεπι αδείας, ΕΥΠ 
ρτας]]ίζας, εἰ Πεπιοβπεηίς πιεάιοστῖἴας. « ορίοβιπα 
Ίεχηιε σεπις ]]ιιά ε{ε, αιιοὰ ος ἀῑδίοπιπα εξ {επίεῃ- 
εαταπαῃ αρραταέυ, πΙασΏαπη οιπραΠΏ Ἠαδεε: πε εβ, 
δίς Γαέςν πεδία εοσέ, ῥη/[αέφιιο ἐγἱάεπίο Τα παγε, 
εοπηηηουέέ Ζερβγγὶς εχἰηάε ῥγορεί]ας; Τείίς 1 [ή 
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Παντοίων ἀνέμων σιὼ | Ὁ νεφέεοσι κάλυψνε -. η, Α. 
-- ὁμᾶ κ όντον" όρι δι ἁερνόδο . ον οή. 

Ἰωμνὸν δὲ, τὸ καὶ τῇ ὕλη τ νοιοώ κιόνων μικρὸν καὶ τῇ λέξει κόπανω- 
μδῥω οἱόν ὄὸτ τῶτο, 

Ὡς εἰπὼν, οὗ ὗ ποιος - φῤων Ἐκ]ωρ" 
] 
Αψ δἳ ὁ ποέῖς πρὸς. κόλπον εὐζώνοιο πι ἆώης, 

Ἐκλήθη | άχων,, σρραζος Φίλε ὄψω ἀτυχθεὶς, 
Ταβρήεκς σλλκῴρ τ’ ἠδι αὖ λέφο ἱππιοχαπάω. 

Μέσον δὲ, τὸ ἑχατέρου τότων μετιξὺὸ τὸ μόῥ, ἰωνότερον, τὸ δὲ, .. β 

τερον, οἶον, | 
Αὐτορ ὁ γωμράθη ὴ ῥακέων πολύμητις Ὄδυσσευς, | οισς 
Ἕλλτο ὅ] επὶ μέγαν ὅδον, ἔχων βιω, Ί9ὲ Φαρέτείω, | 
Ἰῶν ἐμπλάίω, πεχβας ὅ ὀκχεύατ' ὀϊσὴς 

νώλμ, σοδῶν, μετὸ 3 µνησήρσυν ἔειπεν. μας 

οΥ. Ὅπ δὲ καὶ τὸ ἀνηζὂν εἴδος λόφων ὔοι πολὺ «δα τὸ 
ποριτῆ, «όλλος έχον αἱ χθες τὸ τέρπευ. καὶ ἤδεω, ὥσσερ ὤνθος, τί ο 
ἂν τις καὶ λέγοι, μεσὶ 1} ὅδιν ἡ ποΐησις τῆς τοιαώτης χαταζκόωῆς. Ἡ 
μῤ δὃὶ τῆς Φεβσεως ἴδξα πτοιαὐτ]ω ἔχει ποικελίαν «δὸ τῷ Ὁμίρν 
σαν δήλθιμὴρ, ὀλθα αζαδέγμυτα Ὕέμλροι, οξ ὧν ὅοι αἱ τὰ -α 

χαπονοέµ. | 

ο). Ἐπὲ δὲ παντος τῷ ασια μὴῤν παρ ανθρώποις λόγω, ὁ υγ. πο 

ὅοὶν Ἱσυρικὸς, ὁ δὲ ΤΠολιπκὸς, «φέρε εασώμενα εἰ καὶ τάτων εἰδν, αἱ 

Α. 4. κατιχνωμένον] Ὑπποία ἀεβηϊεῖο, αξ ἵπ οΓΌ6πῃ Γεζ]εῃς, {οτίε αἩ απότοτε 6Η, {οτίε α Ηρτατϊ περ]σεπίῖα, 
ΊΝάΠΠ κατιχηµένον ααοά Παδεί Απι. οοπ//γιέζµη, αἆ ταϊϊοπῖς α]άεπι ἀπ σεπίίαπι γυ]σαίο ρταίεταπη, 
{οτία Ἱρίαπα 4 ποαπε εἴῖ σοτταρίωη], 

Ο.1. ὕδεν] Ππαβίαῖας Ώου ρτο οοπ/αοἰιάϊπε Ἠν]ας Αιόζοσῖς, α 4Ο ἠδύνεν {οτιρίαπαι ζμ1Πε, οτεάΤδῖ]ας εῇ. 
Ο. 7. Ἱρορικὸς] Εκεϊά][ε νὶἀείατ Ἠπῖο ρτοχίπιο {αὈ]οέχωπι, ὁ δὲ Φεωρητικὸς, αἲ ατσυπηεπίαπα τε]ίαυα: ἁριίατιο- 

ηῖΦ ροβυ]αί, 

εἰ ῥοπέμς {ερεγεΠΙΗΥ οβας Ἀιζίόωςν ἱπργμεγείφκε 
ῥο/0 ποκ ΠάφΙιε εαεεα. (ατας]]ε αμεσα, ἴαπα ΓεΓΙΠ 
πιατετία ρι]]απα, ἔωπι εί ἀῑδίοπε εκτεημαίιπα εί: 
ει]αίπιοάί εβ Ῥος, δίς Γαέμε ῥµεγήι απιρίεκ Γης 
/γεπικως Πεέίον, «4 ἐς γείγο αὐΗίέ, σγεπαώηφιε βὲ- 
αυ αὐπαί Νμιγέείς εἰαπαηςν αοίοση ερίεδαί εἰ 
αμ: μι Ακβε! οὐ δαΐεαπι «ογαίαύη εγί//αηφιε 
7Η1πάς1Η. {εάϊίαπι αὐζειη 1Π{ΕΙ µίταπιαυε Μζοτιαπα, 

Ρταεῖ]ε νἱἀε]ῖεες εἰ εορίοίωπη Υγεία: μὲν ῥ εδω 
χΙ{γ ἠαεργής εοη/ (ές Γ)γ/ες, ἴη[έ ἵπφμε {οἱ 
ΓΕΙίπρης σεμίαν αἴφμε ῥῥατείγαι (η/γίάΗ Γαεμ]ὸ 
/αεμία αίφμε υείρεία {ιά «4πίρ ῥεάεε Γαέωγφιε ῥγο- 

οἳς 421 ἠαλία εμΕ115. θνψι 
1 ΧΧΠΠ. Οιιοὰ ααίεπι ες Ποτίάαπῃ ο ματη 

ημας (ααοά νεπιήζαίεπα εἴ ρτατίαπι αὖ ἀλοθιμῤδα, 
τας γο]αρῖαίε αβποἰεπάαπι, ἵπβα βοεῖς παῦεε) ἔτε- 
ᾳπθης αριἀ Ροείαπι Πέ, οΓαίίοπε Πο Ιπάίρει; - 
Επἰάσπι Ροεῄῖ» {α]ί αρραταξα Ρ]επα ε{ε, ΆΑίφιε ἀῑσεῃ- 
ἱ αίάεπα {ογπια» {α]επι αριιἀ ἩΠοιππεταπι νατ]ατίο- 
ηεπα Ἠαδεηῖ, αμα]εια οδίεει οβιεπά(πιυ5, ραιοίς αᾱ- 
ἀιιέτίς εχεπιρ]!ς, εΧ «μις ες γε]αιια έν 
το ]ιςοί. 

1 ΧΧΙΝ. Οµοπίαπι γετο οπημῖς οἵαζίου ἵπ αμα. 
᾿Ἡοπιίηο {ο εκετοσηί, αμε ΠΗἰβοτίσα,, µς. ΟἰνΗἰς 
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. δρὰ περ ὠπώ. Ὁ μδὸ δὶ Ἱσυριὼς, ζὼν ὁ Ἱ' γεγωότων ος αγμάπων 

έχων δήγησν. Πάσης δὲ διηγήδεως ἀφορμα] γνονται, «φθύσωπον, ατα, 

τόπον, χρόνος, ὄργανον, «φρᾶξις, πάδος, τρόπος καὶ 6ὐδὲν τώτων ἔζω ὂν 

ἱρορία «Ἔειέχει θόδεμία δήγησε. Οὕτως δὰ «δ τῷ ποητῇ πολλα 

ακόμα, ὡς γεγωότα, Ἡ ὡς ὄντα Φηηουμλῤῳ. Ενίοτε δὲ κ) ὂν ἐχόσῳ 

τούτων διηγἠσἀς εὑρέιν. σοι, | 

ο. Προσώπε μῥ, ὡς τὸ ιν 
Ἡν δὲ τις ὂν Τρώεοσι Δάρης ἀφνεὼς, ὠμύμων, 
Ἱρες Ἡφακσοιο" δύο δέ οἱ υἱέε ἠσίω, 
Φηγεὺς, Ἰδαωός τε, μάχης εὖ εἰδότε παίσης. 

Καὶ ὀν οἷς είδῃ τινῶν 2[6γεόίφει, ὡς οἶλὶ τὰ Θερότα, 
ννεό ἔίω, χωλὸς δἵ ἔ εγερον πόδα" τὼ δέ οἱ ὤμω 

ὢ, ἐπὶ σήθος σιωοχωκότε" αὐτᾶρ ύπε Ἂλε 
νά ἔζω πεφαλίὼ, ες ὅι ἐπενέωολε λάι 

ο Καὶ ἄλλα πολλὰ, ὀν οὗ ἡ δι ἀ τεότοι, ἡ φοβξν, ἢ τὐχίω. «ωςλσω- 

που διέζειπ πολλάκις ὡς ἐν τούτοις, 

σφὶ αγὸ ο. 

| πο Τόπε δέ ὅοι παρ αμα θήγησ ὁποίαν «δι τῆς νήσου νς γειτ- 
ώσης τη το Κυκλώπων λέγει, ὂν οἵς τὸ εἶδος τῷ τοπ 2:γθάφει, κοὴ 

τὸ σηλίκον, κο] τὸ ὁποῖον αργή, καὶ τὸ ὀψ αὐτῇ, κου] τα παρ αὐτῃ' τν 

αξὶ Ὁἵν «δαχειμλύων τῷ ἄντεω ὁ Καλυψᾶς, 
Ὕλη δὲ ασέος ἀμφιπεφύκει τηλεόωσος, 

- 

Δώρδανον ἂρ τσρῶτον τέκετο γεφεληγερέτω Ζεύς' 

ς 

κο μα κ 

ε[ε; ασε γἱάεαππιδ, ηυπα 6ὲ Ἡαγαπα ἱηϊσία αριά Ἱ- 
ἔωπα ης. ἨΠΗτογίοα φαϊάεπι οταζίο εξ, αυ: ΤεΓυπι 
ο ο. πατταίίοπεπι «οπίπεε. Οπ]αβίδος απέεπι 

ατγατ]οπί5 πιαϊετία οοπ{αΐ, ΡοΓ/[οπα, οαι/Τα, Ἴοςο; 
ἵεπιροτε, Ιπβγππεπίο, αθτίοπε, αβεξτίοπε, πιοάο; 
πεαμα ]ία Ηιβοτίσα πατταξίο ε{ε, απἷη αἰἰαιιίά Π- 
τοσα εοπιρ]εξίαίατ. Αά Ἠπης πιοάππα εε αριά 
Ῥοείαπι Πε; ἆμπη ππμ]έας τες {αππφίιαπα ρείία5, αιιέ 
Ὦπιημαπι σεταηέατ, ηαττας. ἈΝοηπιπιμαπι γοτο 
εξ ἵπ Πηρσι]ῖ5 Ἠογυπι πατταίίοπες Ιηγεπίτε ]ΐσεε. 

ΗΧΧΝ. Ῥετίοηα αιϊάεπι, Ἡ: αβ Πι]αβηοάϊ, 
{ολ λα. {πέεγ ἡνο' {ο λαγες, ἠρεωβίες υγ, [πίο- 
6εη, αίφιε ἀεί 7 μἰζαπί πηγα, ἆμο ο ΒΗ]ο, Ῥλε- 
ξει, Ἰάσς, µέγφμο ῥεγέης Οπιπίρεπώ ῥήσης. Ἑτ 

ἆιπι {ογπια ααογυπιάαπα ἀείοεϊδῖέ, έ ἵπ ΤΗεΓΠΙΣ, 
δέγαύις εγαί, εἰαιάμ/φε ῥεᾶεηα, εἰ Ε1δῥο[μν ὤε1116 
εν ερ, αισ/αγίον ἄε[ίογ ως πάίφιε ἐγρν. Ἐτ αἰῖα 
πια], ἵπ αωίδις αυέ {ρεςίεπα, αιέ πΠοΓες, αΐ ας- 
Ποπεπι, αμέ {οτεαπαπι Γερίας ρτοίεααἶεαή; ποιες ἵπ 
Πὶ: {λαγάάποη αἰοπαης σεπµέ δαίμγπία ῥΥοίεο, 

ἐς 
ΙΧΧΥΙ. Τ,οείῖ ααίεπι αριά ουπα πατταϊζίο εἴε, 

αυα]επι ἀε ἱπίμ]α Ογε]οριπῃ τερίοπί νἱοίπα, «ΟΠ1- 
ππεπηοΓαέ, ἵπ ααίδας ]οοί {ρεείεῃ, ἀνετβίαίεπι, | ἵπ- 
{α]αῇ αιια[έρίεπα, αἴα; ἵη ]]α, εἰ 4.0 ]αχ []]απι 
{πες ἀεηῖαιε ἆμπι ε2 ᾳἩας (α]γρίοπῖς αηίτο αά- 
1βοςπῖ, ἀείοείδῖε : δβείαπεάγι εἰγειπάεάεγαί Πες 
ππάίφμε ῥιεργωῃ. «ᾧ έρρε αἶπις [ασε εἰείβγαν 

νο]. Υ. ςΏ 
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Κλήθρη τ’, αἴγειρός τε, κ εὐώδηε κωποάθλονος”. 

κοὶ πὸ ἐξῆς, Κα μυθία ἄλλα ποιαῦτα.. . 
ο οζ- ξένα δὲ, οἵον, 

Ἆ καὶ, 
Ἐνέα δη νά Διὸς μεγάλα ναυτ: 

Χο τε κοὶ σρώϊζ ὑτ᾽ ες Αὐλίδω γε νυν» | 
Ἠρερβωντο, κακὼ Πρκάμω 3 αν πχ” .. 

- ο. Αἰίας δὲ ὂν οἷς ἐμφανει, δὲ Ὁ γνετα] τ, ἢ γέγωεν' οἷά ὅδι ϱ 
τὰ ὂν Ἀρχῃ τῆς Ἰλιάδος. εἰρημδῥα, 

Τίς τ ἂρ σφωε Φεῶν ἔριδι κένν ον ή. ; 

3 βασιλήϊ Χρλωθεὶς, 
Νέσον ών σροτὸν ὥρσε πακζώ" ὀλέκοντο 9) λαοί" 
Λητᾶς . Διὸς υἱός 9 

ο 2 

Οὕνεκα τὸν Χρύσίω ἡ ἠτίμησ᾽ ιο 
᾿Ατοάδης' 

καὶ τὸ ἐδῆε. Ἔν 3ὃ τώτοίς λέγει τὸς αἴήας, τῆς αν. Ἄχρλεως κὸὴ 

Αγαμέμνοοε ἱαφορᾷρ, τὸν λοιμόν' τοῦ δὲ λοιμῶ, σον Αήθλώθ ) 
χόλον τὰ δὲ χόλε, τω ὕοριν τὶὼ εἰς τὸν ἱερέα πῷ δαῄµρο. 

ο. Ορχόθνα δὲ διήγησν, ὁποίαν δέσει) τῆς ἀσπίδος, 
ὰ 6 

᾿Αχθλλέϊ Χατεσκεύασε. Καὶ ἄλλη σειώτομος σι τα ἝἜκτορςς, δόρωτο, λα 
πα Έκτωρ ἄσηλθε Δῆ Φίλος, ὂν δν ὅ αρα χριρλ 

Ἔγχος ἔχ' ̓ δδεκώπηχν' πάροι)ε Ὁ 9 λάμπετο. Φηρὸς : ο θα 

Αἰχμὴ χαλκέη, σΕὶ δὲ χρύσεος θεε ρα, 

π. Πράξεως δὲ διηγήσἁς εἷεν ἄλλοί τε, καὶ αἱ τοιαίδε 
Οἱ δι ὅτε δ ῥ 

εἰ Γασγαης εβατ][/ε. Έτ οείετα Ἠι]α[πιοάί ἵπηι- 
ΠΠΕΓΑ, 
ΤΗΧΧΥΠ. Τεπροτίς αιίεπῃ, γε], απιφωε 

Άουεῃ Ππασ{ 7ου 4ΠΠἱ ῥγαίεγίεγμπέ. Ἐν, Εαζλε- 
πεις αβῥε]]πέ φ71 πάυες {μία γεν Ρε ΓΜΙΕΙΟΙΗ 
Βγίαπιο ππασπαήη ῥοβιίοφιε [εγεπίες. 
ΙΧΧΥΙΠ. Οαῇαε νετο, ἵπ αιίομς ο[ξεπά[ε, 

απαρτορίετ αἰίφμίά ῄαῖ, αιί Γαέλυπα ας, ας 1]α, αμα 
1π 1]αάϊς εχοτά[ο ἀῑέα [απε, «Φὲς ΜΗ ἐπί! {- 
1εῦΗ» 1 ερπ{έπάα{ μίεγφιο { ὁ Επι ἆμθιε Ὦλαδης, 
γερὲ ἱπαίρσηαίως 4ἰγίάσν ν [φιίάεηι πεπάσ ἴμεπι 
υαάαι {πε «{εβίυσς, ππιμπεγος ᾖείο ἀεαϊ οὐ 
Ὄρηγ[ίαπι υἱο]αίωπ, Ἑτ τε]ῖαα. Τη Βΐφ επίτη ἰπιπη]- 

ές χωρο ένα ἔκωιώντες Ἱ Ίκουτο, 
Σιώ ῥ᾽ ἔδαλον ὁ ῥωῖς, σιὼ ον, ἔγχεα, καὶ μοι ὠνδρων 

οἶτία: Ιπίες ΑσΠϊ]]επι οί ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕΠΙ, ολα αι 
{αἱῇε ἀῑεῖε ρείτεπι; Ρε[ῖς νετο Δροϊηηίς ἵτατα » 
ἴται απίεπι οοπεµιπε]ίαπ, αμα Ώ εί [βορτάος ϱ 
εΓαῖ. 

ΙΤ ΧΧΙΧ. Ἱπβταπιεπά, αια]επι πατΔΕΙΟΠΕΙΙ πα 
εἶγρεο, αῑεπι Ἡ μἱοβηις ΑαΏὶ]]ἱ βυτείεοῖε, Ρτοίε- 
αίεατ. Εξ οί αἷία οοης]{ὰ 4ε Πεξοτί5 Ῥαβα: 
Πεδίον ιδ: ἱπργε[ως, δὲ φιίπφιε ἱεπεπς σδΙ(θγΙωη 
[σημ αἴφμε ῥα/Ἴα θεπε οπραπην ΠεΥγεά ορὴ { αἱ 
ῥήεπάεδαί 1είη, εἰγοηηάαέ εἰ απ» 4Μγο. 

1 ΧΧΧ. Ἐαδί αμίειι. ΠαϊΓα(ίοΠεθ. ΟΙ δε 
{πι εἰα[ηοάϊ {αη, (πυεπεωπέν η / νι) οδ/ἡ- 
οπή, [0ηηἱ ῥα/ζας, {ΓηΙαίΟΥΙΗ ΔοπηΙΠΙΙΗ φιοφε Τὸ- 

Ἡφωσος Ξ 

οκ κος 

ιν ο πα] 
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Ἐπλίέωτ, ω.. σολὺς δν νο ὀρώρει. 

τα, Πάδουε δὲ διήγησς 
ίς δη, ὁν ὂν ἡ -τὸ συμβαῖνον ὄξ αἰτία, ἡ οξ 

ὀερχίας πνὸς σαφἰωίζετα! ὁποῖά φησι αι ὑπὸ ὀργῆς, ἢ φόρα, ἢ | 

λύπης κώτεχομδῥων, ἢ ἢ ορμαώνα, 9) οσα ἢ ἄλλό τ 

τοῦτο, Ἰὰαόντων. Ἔξ ανα μθὸ, 
Αχνύμενοο: μένεος 3 μέγα Φρόνες ἀμφιμέλαναι | 
Πίμπλωντ', ὄοσε 

ἜἘξ ἐνεργείας 3, 
οἱ συρλ μδεύως. εἴκτὰν. 

Αἵματί οἱ δεύοτο κόμαι Χαρίτεοσω ὁμοῖα, 

Πλοχμόί 9 οἳ χρυσό τε κ) οργύρω ἐσφήκωντο. 

πρ. Ὁ δ τρόπος ζδ) ποιητιχὸς εάζξεως, ἢ παθήματα, ἲ κεπιώς 

τος χο» ἰὼ τὸ μὴρ ὧδὲ τι ἐνεργεῖ, τὸ δὲ, ὡδέ πως ἔχει, κ ποίση ὦχο- 

λα ο) τοιαύτή διηγήσἁ «αδειγμα. δὲ ὦωπὸ τὸ τοιόγσ] ἂν εἴ, 
τὸν δι, Οδυσεὺς κατὼ λαιμὸν ἐπιωχόμενος βάλε ῷ ἰω' 

.ν Ἐκλίνθη δι ἑτέρωσε". δέπας 9έ δἱ ἔχπεσε χειρὸς 
Βλημόα" αὐτίκα δι αυλὸς ἀνὼ ῥύως παχὺς Ἰλεν, 
Αἵματος ὠνδῥομέοιο" 

ώ ἐδῆς. 
πΥ. Ἔπ δὲ διήγησο παρ αντά, ὡς ς μθὺ ο) τὸ πλεῖσυν πλατέιαν 

Φράσν, καὶ ὀξερλασίαν αἱρμόζασαν τοῖς ὑφικειμλύοις Έχεσα ἐίοτε δὲ 
εὔτονος, ὡς ἡ τοιαύτη, 

Β.5. ἐαογώ] Ῥείποερε αιῖ5 ἀεβάενεί τὸ δὲ ὧδέ τι πάρκει, ααοά Ρτορίοτ απ ἑμάἴποπα Ρτοχ]πηϊ τὸ } ὧδέ πως ἔχει 
αοϊ]ε εκο]άετε Ροζ. Μοκ δεξῖ. Ἰκκχίν. ἵπ Ώπε «ραξεσι καὶ οιέσεσι ΙΠοιποταπᾶϊφ οοπἰίεπίας εβ: αὈὶ 
Ἰτεπι καὶ πάθεσι τεηπῖτα». Ἐαπϊάεπι νετβπιϊ]ῖας ]αάϊσο, αίτοφιε Ίσοο βαέρπᾶί ποπιοπ εχοϊἀἰΠε, 4 1αηι 
αὉ αιόζοτο ῥαδίέης ποπαῖπε οοπηρτεβεπ/απα βα1ῇς, 

δόγα νια κάν ροών ο Ἡ νδοβν γορε Ιω Ίπηι- 
ἐμα αγίηφιε }µπεγα, ιάρης . Γαξζων [ὲ 
αγ ηφιιε ΕΜ 1119. 

1 ΧΧΧΙ. ΑβΒεξίοηπῖς απίεπι πατταίο εβ, ἵπ 
1ά αιοά εοπεηρῖέ, εκ εαυ/α, αυί εκ εβῄοαςία 

αλάτι ἀεείαταία, ..... 4ε 15 πατταε, αι 
Ίτα, ααέ Έπποτε, α{ (γΗΕεία αθΠποϊαπευτ, αὐέ να]πε- 

ταπέασ, οοσἰάυπειτ; ααξ αῑαά αιἱἀρίατα Ο3ἱε ρετρε- 
Παπέατ. Ἐκ οαυῇα, Ἰπάοίωή, Γεγυοπίφιε Λοπιύπέ 
Λ/κτογάία πἰσγα, «4ΐφμε οεµίος ἐπί [ηέ]ες ρε/βαγε 
εὐγµ/εο. Ἐκ Ἐβιεαεία, 0 Οαγέζωνη ηΗΙέο εὐη/ῥεΥ/ 
Γαπσέπε είπες, «μγεα υἰδία εὐὔΠά5, ΠέζΠΟ αγρεΠ- 

Γεώ Ὁ {πεί Η. 

ΙΤ ΧΧΧΙΙ. Μοάμς απέεπα εβῖοίε, αθλοποαν, βα[. 
Ποπεπι, ααξ Παδίέωπα Γεευπάαπα ααεπι α[ῑιά ααἰάεπη 
ας τι αἰιιά νετο Πο φοάαπιπιοᾶο {ε μαΡεε; Ἱίαιε 
{οαιίέαΓ οπηπεπι ε]ω[πιοάί πατιαίῖοΏεια, Έ]ας εκ- 
εππρ]ωη ία Εαστῖε, 7 μ]πεγαί ῥηπε ]αεμίο [εγίεπε 
αἴυίπως ήγίεε, ἴπ φιίάή, ῥγοζωπιδαί μέ ἦν ῥαίέ- 
γαήφΗε γε ζηφιιαέν «Ὁ Μάη ΠπάΙΦΗΣ Μεπιέν ΟΥ ΜΟΥ ΡίΠε 
Πωαγεί ορίπιως: εί οείετα. 

ΙΧΧΧΙΠ. Εβ αιίεπι ἸΝατταίο αρυά επ, 
αμα Ρ]εταππα!ε οορίοίαπι εχρ]ἰσατίοπεπα Ἠαῦεε, ας 
ἀλισεηείαπι {α]εστα: πιαϊετία; οοηνεπἰεπίεπι. Ἠνοη- 

5Ἡ 2 
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Κάῑται Πάτροκλος, νόχυος 3 ) ἀμφιμάχωται 
Γυμνῶ ὠπὸὲρ τάγε τεύχε ἔχει λε ον 

Τάτο δὲ τὸ έἶδος πολλάκις ζα χφήσιμον’ τὸ γὸ πέος μή λόφων ὀὐτονώ- 
Τερον χα.Φίσήσι κο] τὸν λέγοντα, κα] τὸν μὰ 

τὸ «σοδκειμόνε. 

πὸ. Διγείται ὃ ποτὲ  μὸῤ ψλώς, ποτὲ να 

-- αἱ Ἰοῤῥας ηρθε 

Ὅ θχόμας, ῆ. ὁμοιώσεων, 

ἢ «δαξολῆς. Ἑλκώνς μθῥ, ὡς ὅτω πη, 
Ἠόσι ἴεν ὃν ρελάμιοίο σβίφρων πέν ῥων 
Απιήμην ἱκέλη, ἠὲ ή ἑκρνα, τη. 

ς , Ν 

Οµοιώσεως δὲ, οἶον, 

Αὐτὸς 3 κτίλος ὣς επεπωλᾶτο σίχρις ἀνδρών. 

ΓΠαρορολῆ ς 3, ὅτω Φζαπλησίων «θα γμάπων Φρα )εσιν ποήση”), έχε- 
σαν ανταπόδοσν τὺ Ἅπο τὸ «φεθχειμὴῥα διηγήματος. Καὶ ἐπ παρ ὠώ 
ποικίλα τὸ εἴδῃ Ἱ' «θαθολῶν σιωεχῶς γὸ χο] πσολυτρόπως «δαήφησι 
ταῖς τρ ἀνθρώπων «εαξεσι  αέσσι ζώων ἄλλων ἐνερχίας ὃν Φύσές. 

πε. Καὶ ἐπ μὸ ὅταν Ἀπὸ τἵδ ἔλαχίων ποῄται τὼ ὁμοίωσν, οὗ 
(σθὺς τὸ μέγεθος τὸ σώματος, δλλα σος τω Φύσν ἐχόθψε αἀφορῶν. 
Ὅλεν τὼ μῥ | ἱταμότητα ἀπείχασε µυία, 

Καὶ οἱ µυίης άρσος Ονὶ σήλεοσῳ ἔνηκε. 

ον τὼ σιωξχειαν τὰ αιπά ζώω, 
᾿Ηύτε μυιόων ὠδυόων ἔθγεα σολλά. 

Τον δὲ α0ροισμον κ) τὶὼ πολυπλήλάαν μετ᾽ ὀὐπιξίας, άσσος» 

πυπηᾳιαπ γετο ΓαοςΙηέχα, ιξ ε]αίπιοάϊ, Βαέγοείως 
}αεείν θύπε ῥµρπα ϱῇ ῥγο εσγρογε Ἠάον {ές αὐπια 
εἰεπέοε {154 [ηρ/έ /Ίγεπκως Ἠεδίογ. Πτα αιἴεπι [ος- 
τη (ρε υπ] ε{, ογλοΏίθ παππαµε οε]εγί(α εί 
ἀἰσεηίειων ε αμάϊοηίοπη ατίεη(ΊοΓεπη, εἴ {αεῖ]ε ΡΙο- 
Ρο[ῖ εοπηροίεπι τεάας. 
ΩΧΧΧΙ. ἨΝατταῖ αμίεπι ποπππηᾳαπῃ ἔεπι- 

ἵτετ, ΠΟΠΠΙΠΙ(ΗΑΤΑ γετο οΙΏ Ἱπιασίπε, γε] {πι]]- 
τμάίπε, νε] Ππηλ, Ππιαρῖπε; ατ αωληάο Ιπαιῖτ, 
σον εχ {λαἰά1ο υεπίεπα, ΓοΥηια γε[εγεδαί 4μγε- 
οἶσα }΄ρπεγεταν υεπαίγἱερηφο Ὠίαπαπι, θἰπαλΙταδίπε 
γετος ας, Ἀίοη [εει αίφε αγἱες σείεη ἔγαλῄργε ε- 
δα. Θπν]]ί γετο, ααῃ νἱοἰπασμίΏ τεταπῃ «οππρᾶ- 

ταίΙΟπεπη ἵτα {αεῖς, αί αἆ Ἱπ{Εευέαπῃ αἀαρίατῖ αεαί. 
Ῥμηίᾳιε αριά ευπι ναί Ππι]ίυπι Γρεςίε». δαῦ-. 
ἱπάς ΠΏπΊῃυε ας πηα](15 πιοάίς αἱίογάπῃ απἰππαπείαπα. 
εββσαείαπι, εἴ παίωταπι, Ποπιίπαπα ϱεβῖς εἰ αδίςί-- 
Ρα5 «οη{ετῖ. 
ΓΧΧΧΝΥ. ΕΙ ειἶαπι ᾳμαπάο α παπἰπαϊς Πποῖ]]- 

τμάίπεπι (Γαλ]ε, Ώοηῦ α οοτροσῖς πιασμαάίπεσαν 
{εὰ αἆ απἰυ/{ομ]αίαια παίαταπλ τε[ριοῖεῃς, 4ο Π,. 
µε αιάαοίασα πιωήοε οοππραγεῖ, {η/ρίγαυδέ ῥωίς Ῥαἰ-- 
μας ήηή[ες ἱπηῤγοδήαίω, Ἐτ αβάμἰ(αίεπη εἰάεπῃ ᾱ- 
πππαηί «οπιρατανίε: Παμά [εενς πή/ζαγµπι ελά- 
Ζἱπα ία [γρφεπίαπί. (αἱοῦαπι ααἴεπη, εἴ ΙΠβεῃ-- 
ἵεπα πι] εαάίπεπι οτάΐπε Ιποεάεπίεπη, λα. δὲς-- 
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.. | Ὁ. Ἠύτ) ἔθνεα εἶσι µελίοσάων ἀδινάων. 

οὕτω δ καὶ τὺ ὀργίὼ καὶ τὼ διωξιν ἔδειξεν, εἰπὼν, | 

-.-.-- σφήνιοσν ἐοικότες εἴνοδίοισι’ 
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Οὓς παίδες ἐρχδαωεσιν ἔθουτες, 

ὕα μᾶλλον τὸ ὂκ Φύσεως αὐν Φυμοειδὲο τῷ Ὑτὸ ν παίδων ἐρεθισμό 
ὀπένη. ᾿Ἐπὶ δὲ σωωεχΏς Φωνῆς ΦΙΝ, 

Ἐ9λὰ, τετ] γεοσιν εοικότες" 

5 λαλίρατον γὸ τὸ ζῶον, κο ἄπανσυν ἐν τούτῳ. 
.. Τῶν ὃ ἀσιωτάκπως ΦερομΏῥων Φωνὼς παμμιγῖς ὅτως ἐἴχασεν, 

Ἠύτε περ κλαγγὴ γεράνων σέλει δρανόθι «ςθ. 

Τὰ Σ εἰς πέξιν κο θικάμλμα πλήΦη τοῖς να ὀρνέοις ὁμοιοῖ, 

Κλαγ/ηδὸν ον 

Ό τω. δὲ ὀξύτητα τῆς ὄψεως κο] τῆς «φςάξεως, ποτὲ μζῥ ἱέρακι «δα- 

ἑάλλει 
ο Ὠκέή, Φαοσοφόνω, ὃς τ' ὤκισος σσετεἰωῶν' 

ανὸ ὃ ἀπό᾽ 
Ὃν τε καὶ ὑψόθ' ών σέδας τεχὺς σὔχ ἔλαδε ἡώξ: 

παρίσησι ὴὸ πὺ ὀξυδέρειαν ὂν τῷ πόῤῥωδεν ἰδεν τὸ δὲ τάχος, ὂν τῷ 
ποδωχέσατον ζῶον ἑλέν. Τὸν δὲ ὀκπλαγντι «θὸς ὄψν πολεµίε, δδά- 
χοντος ὁράματι «ωζθσείχασεν, 6ὅλι ὀχνήσας ἐσ] Ἅπο τἴδ ἑρπεὴς «θαδείγ- 
µατα λαρσέν, 

ὋὪς ὅί ἔτε τις δρακοίς, ἰδὼν, παιλίνορσος ἀπέςση. 

πο ο... 
ο κ κά 

μὲ αβωη [εγπέ εκαγιίπα εγεῦγα υο]αμίωη. Αἁἆ Ἠαπο ας πι]εἰεαάϊπετη αγίδις οοπΠἀεπείρις αβππι]]αε, 
απη ες Ίταπι, εξ ρεγίεςμτίοπεπα ο[εεπάϊε, ἀϊοεῃ, «(ση εἰσπσογε εοπ/άεπί. Νταν αμίεπι, εί Εαξἳί 

Ρε ἵπ υἱἷα αξεπιέδ βηη]ον. Αίας Ἠὶ (α]αα-  αοππιοπίαπι ποηΏαππᾳµαπη αοοἰρἰετῖ οοπέετί: βετ- 
βῖε, μας ῥπεγί ἱγγῆαγε []επήν Ἡτ εο τηασίς σεγηιᾶ- 
πυπῃ εΆγαπι {ΙΓοτεπῃ ρετ Ριετοζαπι Ιγηαίοπεπι 
εοπεί(αζωτη, εχᾶρσετατετ. Ί)ε εοπέίπια αμ{ίετη νο- 
ος αἷε, Εγσέν [έ ἰοειμ()ὲε [ηιέ]ε. 1ο μα Ἡπιυπα 
νο» --' απίπια], εξ ἵη ας ραττο Ιπαπίεεαπῃ, 

ΧΧνΙ. Ἔοτυπι αυέεπι, ααἱ ἔεππετε ας πιυ]- 
νο» ως {εταπέατ, νοςες Ιποοπείπηε Ρρεπιίχίας, 
.... ΕΗαιά [εοµς αέφρ ζγΜΙση εἰάπρογ 

μ--- αίδεγα [ωπηµπ, Αί εοτατη αἱ Ίσα οτάίπαῃ- 

Αππιίζηηιε ῥα[ιωπίπεεο, φμἱ ῥεγεείε {παί. Ίνοη- 
Ώπ]αυαπα γετο αοαί]α., Φπα/α εἰίῶνε 1 αἰίο υο{{αἡ-- 
ἔεηη ἑεας ῥεάίδης εεἰεγ ΠΟ. Γε[εεγΗ. Ν Ηα5 παππααε 
αουππεΠ 1π «ο οζεμάϊε, ᾳαοά ερπι 4ε Ίοηςε αἲτ γἱ-- 
-ἀετε, «εἰετῖεαίεπι νετο, ααοά ρετπϊςἱοβββπιαπη απῖ- 
πια] οαρῖῖ. ἨΗοί5 αμἴεπι αίρεξτα ου/ζαρείαόυπι εἶ 
εοπιραΓαξ, αἱ ἀΓαςοπεπι γ]άεξ, Ιξα αξ ποπ Ριάιε- 
τε επι νε] α τερε]θας εχειηρία [απιετε: Εαιά 
/εειες αέφτιε ἀγάεοπε αἰέφης νο γε πιοχ. ΑΌ αἰῑῖς 
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᾿Απὸ δὲ Ἡδ ἄλλων ζώων, δειλίας. κ Ἂ Ἀπὸ τᾶ πα αμ 9) νὰ Α 
τῆς ἐλάφε ὁμοίως, | , 

Τίφς’ ὅτως ἔσητε τεθηπότες ἠὔτε νεθροί | 

Κιωῶν δὲ, ὅτε μλὺ αλκίω, 

ρς ὅ)) ὅτε κχαρχαβόδοντε δύω κιώε, ὁἵ τ᾽ ἐπὶ θήρν. τος 

ὅτε δὲ Φιλοτεχνίαν, | : δώ ὰ . 

Ὡς ὃ κύων ἁπαλῆσι σξὶ σχυλώκεοσι βεβώσο" η Ρ 

ὅτε δὲ «φεοδυμίαν «πξὸς τὸ Φυλαάοσεη, ον Ύδρα 

Ὡς ὃ νιώες ὦθὶ μήλα νι σδὰ ἐν αυλῇ. 

πζ. ᾽Αρπαγίὼ 3 ἅμα μυθιῶς καὶ ἱτιμῶς αλ ομῤμα λύχοις 
ἐίχασεν, 

Ὡς 3 λύκοι ἄρνεοσρ επέχραον, ἢ ἐρίφοισ. 

Τὸ δὲ ἄλκιμων καὶ ἄτεείρον, 36 τε συῶν αγρίων, χοὶ παρδάλεων, καὶ ο. η 
λεύντων ἔδειξε, μερίζων ἐχόσω τὸ 'σεὺς τὶὼ Φύσιν οἰχείου. Τῶν μὺ 
συῶν τὶὼ ὁρμίὼ, ἱὼ έχει «θὺς μόχίω, ο ἀνυπόσοιτον ποιῶν, ἕ . 

Ἴδομιενεὺς δι ἅ ἄρ ὂ)ὶ φθομώχοις συὶ ἴκελος ἀλκίώ. 

Τῶν δὲ παρδάλεων τὸ ὤπαυσυν τῆς τόὀλμῆης, 
πι 

᾽Αλλώ τε κα) σξὶ δερλ σεπωρµένη οὕκ. ἀπολήγει. ακίω. 
7 Ν λ / 2 ο 

Λεόντων δὲ τὸ μέλλον μΔὸ, εἰς τέλος δὲ, υναῖον, 

Ῥ.4. μυδικῶς] ἴηπ Ρτοπήία εΏ οοσῖρεταο δυμικῶς, πἵ Ίαπι Ἁγ]. νετῖέ απο: ει Ρόβ ευπι οοττεχῖζ Βατπείβας, 

0.4. ὃν ἔχει] ΝΙά α]ιιὰ ν1ΠΙ {αΡεβ, σππα Ἑππείίο Ἱερεπάνπι Π{ ἣν ἔχεσι. 

γετο απἰπιαπθις, Εππ]άϊέαείς αιἱάεπι α Ἱεροτε, εἰ αάαέχει Πέ, Ἱαρὶς «οππραίαΓε (οἷοε: φ μἲ - 
α σετνο Ἰτίάεπι {απαῖες (ω αἆεο [{μβε[αδ]ί ε[δὴς υὲ- 
Ἰωγ ῥίππη]ώς ὀπΊπες. Α. ελπῖΡιις ααἴεπα, αααπάο {οἵ- 
εἰεπάίπεπα εοπιπιεπάαε: «4εγες μέ επ] ΠΙΟΥΦεΠΙ ᾱ- 
βΤαση, {αεογαπίφηε. 
Πδετος: Τε εαπές εργερίε εαµίος ῥγοβιςηαέ, απιαξ- 
ζπε. Ὁπαπάο νετο απἰπαϊ ρτοπαρεεμάίπεπι αἆ οι{- 
τοὐιεπάαπα: ἵζὲ εαπἰς ϱ/ῇ ῥγοπαβίης, [άμίφμε αἲ ου]- 
[ίᾳ εν 
Γἄχχν. Εαρέαπι ααίεπ, αιΙ εε Ἱταςυπάς εί 

Ομαπάο αυἴεπῃ ΑΠΙΟΓΕΙΙ εἴρα 

β5 ὑπυσάλε, γαβίαίφιε {επείίος. Ἐ οεϊεμάίπεπα νετο 
εἰ οοπ{ζαπίίαπα Ρετ [μες (]νεβτες, Ρατάος εί Ιεο- 
ης, οὔοπάϊε, ἆππι απίομίφαε αιοά Παξυσας {με 
Ρτορτίαπι εδ, επδαΐε. Α Παίδας ἱπιρεέωπα, (αμ επι - 
Που σεηις απἰπιαηείς αἆ ράρηαπι Ιπίο]εταδί]επα 8: 
δες) πιαέιαεαΓ: ζάοπιεπεμΣ αβγο [ΙΙ ῥγοβαρπαέ 
πθίφμο. Α ρατάϊ ρεγιπαοεπι αιἀαοίαπα: Λες ῥεπε- 
{γαπέρ εί βίο, ῥΗρπάγὲ γε. Α Ιεοπίοις 
νετο ρτίπααπι οιπέχαεἴοΏειη ἀείηάς εί ΡεπετοΠία- 
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Πάλυ δὲ ανα εἐ δυόµον ών ὀλυναία ἵππῳ τεοφῆς ών 
Ὡς ὅ] ὅτε τς σωτὸς ἵππος ὠκοσήσας ἐπὶ Φφάτν. 

Καὶ τωύαντον βραδίαν κἩ 
ἔδεξε, 

κ) πορεέαν, αήτ]ητον δὲ ὃν τῷ καοτερεῖν, ὅτως 

Ὡς δὲ ὅτ᾽ ὄνος παρ άρον ἰὼν ἐθμήσω]ο ποέῖδοις. 

Σχήμα ὃ βαύλειον κοὶ Ἰῴωρέχον ἐτύπωσε Αλ] τότων, 
Ἠύτε β6ς ὤλεληφι μέγ᾽ ἔζοχος ἔπλετο πάντων. 

πηγη. Οὐ χατέλίτε δὲ ο τἶό λαλαδσίων ζώων. ὁμοιοτήᾶς, ΙΠολύ- 

τν μὴν «δάμονον καὶ δυσωπόσπισυν Ἱ. ετεῶν, 
Ὡς οι, ὅτε συλύποδος Δαυλάμης ἐζελκομένοιο. 

Δελῦος ὃ τὸ ἡγεμονικὸν καὶ κρατισεῦον τἶ ἄλλων, 

3 Ἱ, ὁ 
.. οὐ ες δὲ ὑπὸ δελφίνος µεγακήτεός ἰχα)ύες ὤλλοι. 

- ἐλ πο. Πρλις 9 τὸ πο ἀν ρώπων να ἄλλαις ὁμοίως 

Φθθαξεα Φζοράλλει, ὥσπερ ἐν τότῳ, 
οἱ δι ὥς τ᾽ ὠμητήρες ἐνων]ίοι ὠλλήλοισι, 

πἱὼ ἔνευισιν καὶ Χαετεβίαν δεικνύων τγύ ανσοων. 

ὀναργῶς ὁμοιώσεως, οὐ ὀνείδίζει μτ 

τω ο αγννῶς δωκρύ- 

Τίπ]ε δεδόκρυσαι Πωτβύκλεις, ἠύτε κέρη 
Νηπίη. 

πάν. Ἐπόλμησε ὃ κο τοῖς συιχείοις «θασαιλέν «φθάξειο ἀνθρωπύνας, 

Α. 6. βραδεῖαν κατὰ πορείαν] κατὰ αὓεβ α 9ἱερῃ. εἰ Ἐτπεβ, Ἐείίπεαπα ροξίαθ, πλίαίο βραδεῖαν ἵπ βραδύν. 

: ια μήγηφεο ἠαήςν ωπῤος, οἱ ἑ]ία υεΥΥΙΗ. 
Ἐωνίις ἀυίεπῃ Ποπηπί ρεπετοί ουσίαπῃ εαιιο {4ει- 
ο ϱοπιραταί: δίοέ εφ [αέηγας {αχία ῥγα/ερε 
σπογαές. Εε εοπίτα ομηξαδιπάμπι Π ἰπετς, ος 
Ἰη (οἱεταπάο Ἱπ[αρεταβί]ειη, {ο ο[εεπαϊε: «{γνα ῥε- 
{ης «πας υεἰωίὴν ῥεγὶ [ῥοίαέὴν. Ἑερίιπι νετο 
Παδίέαπι, ας ρτα{ἑαπεῖαπα Ἠήέος εκρτείής: Επιποί 
«’ΠεΜίΟ σε] ὅοε, ῥγα/ζαί εί οὐημ{. 
τΩΙΩΩΧΧΧΥΤΠΙ. Χεαιε νετο πιαγίΠοΓια αΠΙΠΙΣΠ- 
εἶωπη Ππιμεμάίπες οπωίΠς, ρο]γρί αιιἰάετα Ρετίενε- 
αδηζίαπ, εί ϱυάπη ἀἰβιου]ίοτ 8 [Αχὶ5 αγε]]αίας, Ἔκ- 

ἐγαδίδωγ υεζι] ῥοῦγῥις / φμαηάο ἐπυογμή. Τε]ρΏῖ- 
η] αυζεπα ργιποΙραίάπῃ 4ο ρα ταπέίαπι Ιηίεί αἰίος 
Ρρίίσε», 0 βὶ σι αὖίον [μβεγαξ ἀεἰῤῥίπιῳς ἐπ απάέν. 

1 ΧΧΧΙΣΧ. Ραρεπιππετο αὐίεπα σα, 4ὐςΕ αι ο-- 
παϊπίδις βαΠέ, αἰῖς Ππιϊ]τεγ {λδῖ οοη{εΓί, υί ἵπ 
που, 4εογει υεἰωί εεγίαμὲ [πεπία πελοιάο: τὸ. 
«Π{οπάί νίπα, οἳ {ογεταάίπεπα γΙτογα πα αλα μη 
οὰ εἰ ρΓαίετ σεηετῖ5 ἀϊρηϊίαίεπα, Ρ]ογαηεῖ; Ππο]ι- 
ταάϊπε ρετίρίοια οοπν Ιίατως: (γ ῥμεγἱ ἵπ ΗΟΥΕΥΗ 
Ἰαεῤγ μιας αἰγοείε [ζα9. 

Χς, Αυίως εἰ αμίεπι εί εἰεπιεπείς Ἠμππαπα {ας- 
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ὡς ὂν πότῳ, 
ὋὪς ἐφατ᾽. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

Αργείοι | Ἆ μόγ' ἴαχον, ὡς στε χύμα 

Ακτη ἐφ ὑψηλή, ὅ στε κμήσει νότος ἐλθὼν 
Προθλῆτι σκοπέλω: τὸν ο) ἕ ἅποτε κύματοι λάποι 
Παντοίων ἀνέμων, ὅτων ἔνο ἢ ἔνδα γύωνται’ 

ὂν οἷς ὃἳ ἥλός ὕοι κο αρουλῇ, αἱ αὐξήσά κεχβρημλῤος οὐ 9 γλ) ἄθκεα 
κύματος ἴχῳ τὶὼ κρουγἰὼ ἀπειχόσα, δλλὰ «σςοφερομλῥων ἀκτῆ 
ἐφ ὑψηλῇ, ὅπε µετεωριζόμλμον τὸ χῦμα, μείζονα ἦχον Ἀποτελέ" κο) 

νχ ἁπλῶς χῦμα, Ἀλλα τὸ χινη)εν Ἀπὸ γότη, τῇ µάλικα τὸ ὑγρῷ κι- 
νῶντος καὶ ο] σκοπέλῳ «φθθολῆτι, τῷ ἀνατεταμᾗύῳ εἰς τὸ “έλαγος, }ὶ 
ΦῬικλυζομλύῳ ὧσ ον ὃς πο αδαλεσίον Έχει τὸν ἁλύδωνα, ὁπόλεν 
ἂν «οεοσπίπωσι οἱ Ἵονέοτες ἄνεμο. Τοιαῦτο μὴν οι τὸ τῆς ὂν τὰ 
δηγεῖλα] οξερχασίας πας ἁπά ἅπε ένεσ ὶ 
ὂκ ήν ὀλίφων αξαδειγμαίτων. 

οι ἶν πολλών κ φν 
4 

α. Σκεψώμελα ὃ ϱ κοὶ τὸ λοιπὼ εἰδι τό λόγων, εἰ ἔσ οδό τῷ 
Ὁμήρῳ, «οθότῳ αἱ τὰς ἐννοίας αφ  λαβόντι, καὶ ἐνωροῶς κοπασκυά- 
σοαγτι. 

«Ὀδασκόυάσά. 
Ὁμοίως ὀλία «Ὀραδεγματα «μβθν, λ λ 

κ τοι ἄλλα νοῦν 

{β5. Ὁ ὃ Θεωρηπκὸς λόγος ζ9ὴν, ὁ ο τὸ χφλήμθμα ορή- 

µητα, ὧπε ζδὰ γνῶσς τῆς ἀληλείας, γιομθύη μὲ τέχνης "ἀφ ὧν ὅδι 
τὸ Φύσυ τὴν ὄντων, γείων τε κο ανθρωπίνων «φθωγμάπων, χατωνοξώ, κὶ 

Α.7. πθοφεροµένων] τα οπιπες τί, εχοερία (ᾳαἱεῖ εἀΙίοπε, αι μαδοί προσφεροµένων. Μα] ἴπα (ΑΠΙΕΠ τα) «σροφε- 
θοµένω, {οι]ιοεί ἤ χω. 

(α οοπίοττε, Πουϊ ἵπ Ίο, «4{γρολιεὶ ύρεεηα ἐ{οἰ]εζαμίν 
άν αἰῑίν Γ.Η1ογέδας Τε[ομαί» [ζορίοφ με πηπμιγ- 
γαῖν {μεν «Ὁ πετη βεί{έ» οπιπἰζεπἰς Ζεβύγγίς αξί- 
ἑαΐα ῥγοεεῖ]αν Νεο φπσφιε ἀε[εγη]έ υαγίές ἄι ῥαγ- 
{δις α[]αμε. ἵπ ααίοις «ομίΐαί ευπι εί Ἠγρειρο]α, 
οἵ απιρἰἰΠορείοπε μίαπι εΠε. Ἀοη επῖπι «οηξεηέις5 
{αΐε, Ργοσε]]α: {οπο «Ἰαπιοτεπι οοπιραταῇε; {εἆ Βις- 
τάση, αιί ἵπ αἶέαπα Πέεας Πλάππεατ, υδί ἆάπι βις- 
τας εχα]έαίατ, ππα]οτειη [οπίζυιη εάῑε. Ίεαιε Ππι- 
Ρ]ΐοσπι ρτοςε]]απη, {6ἆ 2ῦ Αῇίτο, αἱ Βωπιίἆα πιακ- 
ἴππε πιογεῖ, εοποϊεαίαπι, 1π {οορμ]πα επιπεηίεπι, 
εἴ ἵη Ρε]ασις ργοπηϊπεηίεπα, Πμίαπι εῃε ἁἀῑοῖε, εί 
αυ! ϱὗ ελ ααετοευτ, αμίαιε α πάσα (επιρεία:ἱ οῦ- 

ποχῖις εῇΠεί, απάθουπιαιε ἐαηάεπι γεπίοταπα βαέας 
Ίτταετει. Ἠτίαβηοάϊ αριά ειπα {απῖ, «ωα; αἆ ἁῑ]- 
Βεηιίαπη ἵη πατταπάο Ρρετεῖπεπε, 4ποταπι πημ]έα εκ 
Ραιοῖς εχεπηρ]ίς ἀερτεπεπάείε Ἰοεῖ, 

ΧΟΠ. Ρετρεπάαπιας αμίεπι οί τε]αυας ονδήθε 
ηῖς [ροσῖεδ, πμπη αριά Ἠοππεγαπα Ιτα πε, μέ 1ρία 
εα5 ριίπααπη οί εχεορί(αῇς, ος Π]]ταβε νἰάεαευς. 
Έα ἆε το ΡαΙς2 Ιίεπι εχεπιρ]α αἀάπεσπιυς, ἀηάςε 
τε]ίφια οοη]ίοί ροβαΠέ. 
ΧΟΠ. Οείετπι Οοπίεππρ]ανα οαζῖο οῦ, αμα. 

{ρεου]αείοηοο (ᾳμα Πο γοσδηία) οοπηρ]εέλίξας, 
Παδεηίαιιε νετἰταεῖς οοσπἰξίοπεπι, 4 ια: ατίε οοπ/{ζας. 
Ὀπάς εί Γεγαπα ἀῑνίπαταπα, εί Παππαπαταπα παίαταπα 

σ 
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ϱ) 

τα τὴς αξὶ τὸ ἦθος ρεπὶς καὶ χορίας διαφᾶν, ὶ ᾗ τοι τέχνη λογικῇ µετ- 
"ἐρχεῶ-αι τὼ λίαν «φθοσήκει, µανβοίνευ. Ταῦτα ὃ µετεχειρίσωντο 

οἱ ὂν Φιλοσφία αἱατείψαντες Ἡς ἔτι µέεη, τὸ Φυσικὸν, κοὶ Ἠθιὸ, καὶ 

Διαλεκπχώ. Ἐν δὶ πᾶσ τήτοιο τὰς Ὑρλὸς κοὶ τὰ ασέρµµπα ὀνδιδόντα 
Ὅμηρον εἰ κοταμώθοιμν, πῶς οὅχ ἂν εἴη «φεὸ παντων ουμάζεθαι 
ἄξιος, Ἐἰ δὲ δὶ αἰνιγμάπων, καὶ μυδικῶν λόφων πνῶν ἐμφαίνεται τὸ 

5 νοήµαπα, οὐ χρὴ «δάδοξον ἡγεῖβαι. Τῆτο }ὸ αἴπον ποηπκῆς, καὶ τν 
Ὁ. δργκίων ἦθος, ὅπως οἱ Ὦ) Φφιλομαθβί]ες µετά τινος δὐμεσίας Ψυραφωγώ- 

µόροι, ῥᾷον ζηπῶό τε, κὶ εὑθίσιωσι Ἡ. αλήλίαν οἱ δὲ αμολεῖς μὴ χατι- 
Φρονῶσι τώτων ὧν οὐ δύνανται σιωιένα. Καὶ 3 ὅδι πως, τὸ μὺ ὁ' 

ἁπφονοίας σηµαινόμΆμον, ἀγασόν' τὸ δὲ Φανερῶς λεγόμλμον, εὐτελές. 
ϐΥ. ᾿Αρξώμελα ποίνω Ἀπὸ τῆς τᾷ παντὸς δοχῆς κοὶ λυέσως, ζὼ 

ο Θαλῖς ὁ Μιλήσιος εἰς τὼ τὸ ὕδοπος οὐσίαν ἀναφέρε. καὶ λεασώμενα, 

ο εἰ «Φθῶτος Ὅμηρος τῷ» ὑπγέλαθεν, εἴπων | 
Ὠκεανός 9) ὅσπερ ᾖμεσις πώντεοσι τέτυχται. 

Μετ’ ὀκᾶνον δὲ Ἐενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ὑφισέμβρος τὰς «φρόα, Ὀργὰς 
) τὸ ὕδωρ καὶ πὼ γἱῶ, ἔοικε απίσαι τὼ αφοεμίω ζωώτίιω ὂκ τν 
Ὁμηρικῶν τήτων, 

᾽Αλλ-ὑμᾶς μὲν πῶντες ὕδωρ κο) γαϊα γῥοιο) ε 

σηµαίνει }ὸ τὼ ανάλυσν εἰς τὸ Ἄλυνητκὸ, συιχέα απ παντόο. Ἡ δὲ 

Α. 2. ὃς ἔτι µέρη] Ι,εσεπάωπι, ἧς ἐπὶ µέρη. 
ω ” . δα ὰ . ο. 

Ἐ.1. Τοῦτο γὸ αὔτιον ποιητικής] Μαἰίπι, Τότε 2 αἴτιον ποιητικὴ, κ) τὸ τῶν ἀρχαίων Ἰος----. 

εοσποίσετε Πσεί; γἱτεμίες εί υ]έα, ας ΙΠ πιοτί- 
Ῥη5 {ωηε, {εοείπεΓε; ἀεπίαιε ΠηΠῃ ασια τατίοηα]ἰ 
ατίε γετίζαίεπι «οπ{εα αἱ «οηγεπίαί, ἀπίοετε. Ἠας 
αυίεπῃ 1, αἱ ἵπ ΡΗΙο[ορΗῖα νετίαεί {απε, (ταλνε- 
τυηῖ, ευ]ας εἰίαπι ρατίεῬ {απί, ἸΝαεμτα]ίς {οιεπίία 

"μει Μοτα]ϊς, ει ὨήΤεγεπάϊ Ατς. Ὠιοά { Πογιπι 

εί ἱηγεμίαπί: εί υέ γυ]ρις ]]α ποῦ οοπίεπιηαί, 
αµα Ιπίς]]ίσετε πεαιίτ, Ἐτεπίπι ε{ε αιαπἀο 1 
ααοά Πσιπαῖε Πρηϊβοσέας, Ἱαουπάαπι Πε; αιοά 
γετο αρετεε ἀῑοίέατ, νΙ]ε[εῖε. 
ΧΟΠ. Ἐχοτάιαπατ Ἱίβμο α οέίας υπϊῖνετία 

Ρτϊηείρίο, 3ο ψεπεταίίοπε, αααπι Γμαὶο ΜΠ]είτις 

δς 
νά 

Ἡ 
| 
- 
ε.α. 

πο βασρ, 

(οπηπίαπα ρηϊηε]ρία, εί {επιίπα Ἠοππεταπα {αρρεά]- 
ταῇε «οσπονετίπηις, 4ο ραᾶο που Ρίτα οπηίθις5 

οἱρ]ίπατυπι {ἔμά]ος, Ιπσεπίϊ ο απἰνηϊ ααάατω ἀο- 
Ἱεξχαιίοπε ἀε]ίπιεῖ, νεγιτλίεπι {αοἰ]τις εέ παίταπε, 

αἆ αφ ὐα [αυ {λη(ίαπα τοβοτί, εἴ ν]άέαππας ΠΠ Ἡο- 
πΊθΓις ρτίπια5 ηος Ιηγεηεσίέ, ἀϊσοεῃδ, Όεεαπις φιῖ 

ῷ αἀπιιταιιοηπε ἀΐσηις Εαετίεὸ Ῥοττο αμοά ρει απηῖς- εωπξία εγεαί, ϱἱζπμέφι; εγεαία. Ῥοΐ ἵβαπι νετο 
τα πιαία, εἰ {αὐα]οία αιαίάαπι οταίίοηες απ]πηϊ {επί Χεποριαπες (οἱορλοπίμ5, αφ απῃ οἵ {εγᾶπῃ ΙΠῖεΓ 
Ἡ οίζεπάϊε, ποη παίγαπι ν]ἀετὶ ἀεδεί. Ῥοεεῖσα παπι  Ρηίπια ἱΠὶεία οοΠ/{ΕΙΕΙΕΠΦ, 64 οςςΠΟΠεΙω αὓ Ἠο- 
- αἷε {π οαυῇα εἴε, εἰ ργίοοταπι «οπ/{αε(μάο, μέ ἁῑ[-  πιετῖςῖς ΗΗς {απιρῃΠε νἰάεέατ, δε νου ἵπ ΜΕΥγάι 

γπεβῥαπιφμε γε[οζυΐργ 01ος. Βιρηϊῃσαϊ επἶπι τείο- 
Παέίοποπη ἵπ σεπἰζα]ία εἰεπιεπία υπἰνεγ[ίας. ΟΡΙ- 

ΥΟΙ.. Υ. ς Ε 
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/ 3 λ / / ον ω Ε) µάλισα αληθὴς δόξα τέοσερᾳ φοιχέία σιωΐσησι, Πῦε, ᾿Δέρα, Ὕδωρ, Α 
ου ο ἡ Χο Ν 2 3 ' ον Γι. 'Ταῦπι δὲ καὶ Ὅμηρος εἰδὼς Φαίνεταμ, μνήμονόύων. ὂν πολλοῖς 

δν Κ 4 τὶιὺ / δὲ 3᾿ / 2/ .. «/ λ κ 4. Κα] τω τάξιυ δὲ αὐὴς ὅπως έχει χοτέµα)ν. Ὅπ μῥ  ἡ 
ον / / / ῥὼ αν . Γη χοτωτάτω πάντων ὅφι, Ἱεασώμέγα. Ἓφαιροειδοῦς 9 ὄντοο ξ Κόσμα, 

ὁ μὴ φξιέχων τὰ πάνπι Οὐρονὸς τὸν οἴνω τόπον ἐπέχεων εἰχότως λέ- 
| κε 3 εν ου νο ἀν' ἡ δὲ Τη, ὂν. µέσῳ ὅσα πανπεχόλεν, χα Ἰωτέρω τὸ ««ξιέχοντος Ἡ 

/ ο ε 2 ο, 5 ο” | . ὅοι. Τῆτο ὃὴ ὁ ποιητὴς ὂν τάτοις µάλισα δλο ὂν οἷς Φησν ὁ Ζ6)ς, 
Ἀπὸ τῇ Ὀλύμπε σειρὸν ἀναψάμλμος, πλ γἱῶ καὶ πλ άλαοσω ἀνα- 
σποἰσἁν, ὡς πάντα µετέωρο; νέῶαι, | ὠτίης ποτράῷ 

Αλ’ ὅτε κεν κφὴ ἐγὼ φεύφρων ἐ)ελοίμι ἐρύσαι, 
Αὐτῇ κεν γαο ἐρύσεοεμ' αυτῃ τε Οσελάοση' 
Σειρζὸ μέν κεν ἔπεπω σὶ ῥίο Οὐλύμποιο 
Δησαίμίω, τὸ δὲ κ᾿ αὖθι µετήορο πάντω γῥοιτο. ο λ 

{ε, Ὑπὲρ δὲ Γῆς ὄντος τὰ ᾿Αέρος, τὸν αἰλέρα ὑψηλότερον εἴναί Φη- ο 
σν οὕτως, 

Ἐὸς ἐλάτὰω ἀναθὼς Φξιμήκετον, Ἡ τότ᾽ ὂν Ἴδη 
᾿Ακροπότη πεφυύια, δὲ) Πέρος αἲ)ερ ἴκανε" 

.ν 9 2 3 , τᾷ δὲ Αἰέρος ανωτέρω τὸν Οὐρονὸν, 
ὋὪς οἱ μὲ µάρνωτο σἸδήρειος δὲ ὀρυμαγδος 
Χάλκεον ἔρανὸν ἵκε δί αἱθέρος ἀτουγέτοιο. 

2/ 9 

Κω ἐπ ὃν τέτω, 
Ἠερίη ὅι ἀνέδη µέγαν ἐρανὸν Οὕλυμπόν τε’ 

Ν ου. 35 2 ἓ 2 ο τὸ }ὸ χαγιρώτερον τὸ ᾿ Αέρος, ανωτάτω ὃν, καὶ τὸ μάλις᾽ ἀπέχον τῆς 

ο σσ ο απ ο απ λα ο μιαν μωμμα.... 

πῖο Αξεπα πιαχίπιε ΥΕΓΑΩΧ, αυαίμοί εἰεπιεηία «οΠ- 
Πιυῖε, Ίσπεπα, Αξτεπη, Ααυαπι, εί Τετταπ. Ἠαο 
ουἴεπ ο Ηοππεγυπη {οἰγι[Πε αρρατεῖ, ἆαπι 1η πα] εἰς 
υπήα(ου]αίαιε Ηξοταπα ππεπΘίοπεπι {α6ῖξ. 
ΧΟΙΝ. Όσα αυίεπι {ετῖε εα οοπ(Ηξωία εΠεπε, 

Ρειπονίτ, Ἀαπι αιοά {εγΓα οπιπίαπα 1πῃπια 5, γ- 
ἀεαπιυ». ΟτδΙευ]ατῖ πλπιαυς εκεπίο πιωπάο, «ςξ- 
Ίππα, ααοά οπιπία «οπείπεῖ, {αρετίοτεπη Ίου {ε- 
Έπετε, Ἰαιιά ἱπιππεσίτο ἀῑοί αμελί. Γεττα αιίεπῃ ἵπ 
πιεάίο εχΗτεης απάϊαυαφιε η{ετῖος οοπείπεηίξ εί. 
Ἠος {απε Ρροεία ἵη Ἠ]5 πιαχίπιε ἀεε]λταί, ἵπ αφ ιΐοας 
Ἱαρίτετ αἵε, {ε ἆςε Ὁ]γπαρο οαίεπα {α{ρεπία, ἔεταπι 
εἴ πιατε τενμ]{υτωτΏ, υξ οπιπῖα 1Π {αυ]ΐπιε εο]]εγεῃ-- 

έως «4/) ερο [ επρίανα, υ9ς μπε ἀείγάχεγο επότοςν 
Εἱγηιά ο Τε]]μγε [η ῥομέοφμε ῥγσαἰίο, 7 εγέίςε 
46 εαῇῇ /αῤρηα 14ο εαίεπᾶι «4ΐφμε Όαε γΜΤ εσο 
{η {0ης γεάακεγΟ επέ]α. 

ΧΟΝν. Ῥταίετεα Αξτε {αρες ἔειταπι εκἠτεπίς, 
/΄τλοτα εχοεΙΠποτεια εῇε, αἆ Ἠμπο πιοάµπα αΠετίε, 
(ὤπωπάδε ῥίηµπε, φις [αἱ ἵπ υεγέίεο 1η0ΜΗἱ5 [άν 
δις ῥεπείγαί πεὐι]άς, ας «εέβέγα [π. ἆ ελετα 
απέεπι οσείαπι {αρεπίας: δὲς 1 ῥµσπαπέ, 4 Γ2ΥΥΕΗΣ 
{πας Εμίν {η εαίηι γε[οπεί, /εγήειφηε ῥεγ -ᾱ- 
ἔβεγα {γάπεί. Ἑϊτ ρταίετεα απ Ἠτο, «4δγια α[ζεπαδ 
εὔε/ωση, αέφιιο ῥείέυήέ Ο/πΙΡΙΩΗ,. ΌΏαιπι επίπα {1ρτο- 
πια Αετίς ραῖς ρωσίοί 18, εί πιαχίπιε α ἵειτα, ε 

- ὴ - « πα ια ον πο ων μα εκκα. « οκ νλα να ες. Αν ασ, αθήοαθις- ες 

ολα Εντής νο. 
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τα Τῆς, κὶ ἡν ὁξ αὐτῆς ἀναθυμιάσιων, ὡς ὅλον λαμπρόν Φασν Ὅλυμ- 

τα’. Ἐν οἷς δὲ φησν ὁ ποητὶς σιωοικᾶν τῷ ΔΙ τὼ ρω οὔσαν 
ἀδελφὴν, δυκεῖ ταῦτα, δλληηορδόαι ὅτπ ρα μμ) νοξίτα ὁ Αν ἥπέ 
ψεώ ὕγεα ἀσία, δὸ καὶ λέγει, 

ο πο 
Πίτια Φξίολε αδεια». 

Ζὰὸς δὲ, ὁ Αἰθὴρ, πετέαν ἡ «ευρώδης, καὶ ἔν)ερμος ἐσία, 

ο. νά Ζεὺς δὲ ἔλαχ ἐβανὸν εὐριὼ ὃν αἲλέοι ὶ νεφέλγον. 

Ἄλοιρὰ μῥ ἆ ὃω ἔδοζαν λἱ τω. σωωάφειαν, ο τἰὺ κοτά τι ὁμοιό- 
τητα, ὅπ ἄμφω χΏφοι καὶ κυῶμΏμοῦ σιύοικοι δὲ ὶ ὁμόλεχτροι, ὅτι οἲξ 

αὐτῆς σιωιόντων «λυνᾶται τὰ πάντα Φὸ καὶ ὂν τῇ δι σιωέρχωται, κοὴ 
ἡ γῇ αὐτοῖς Φύει τὰς πόας κο) τὸ ἄνθη. | 

“ζ- ΤΕ δὲ ὧν λόγα ἔχεται κἀκεῖνα, ὃν οἷς «φησπν ὁ Ζοὺς κρε- 
μάφαι πιω Μρου, καὶ «ξάπεῷαι Ὅ ποδῶν αὐτῆς ἄκμονας δύο, τετέσ 
τὸ γώ καὶ πιω Φάλαοσω. Μάλια δὲ ὂν ἀπένοις «ξεργάζεται τὸν 
αδὶ συρχείων λόγον, δὲ ὧν ὁ Τοσέδὼν λέγει αντῷ, 

Τρᾶς γάρ τ τε Κρόνα ἦμεν ἀθελφεὸὶ, οὓς τέκε ἙῬέα, 

λ 

Χοῦ 

6.0. τὸν σι σοιχείων] Μα]ϊπι, τὸν σσερὶ ια σοιχείων. 

Ζεὺς καὶ ἐγὼ, τέτωτος ὃν ̓Αίδης ὀνάρόρυ ἀνάοσων' 

Ο. 4. τε Κρόνα ἥμεν] Ἱία Ἐάϊβοπεν, εχεορία Οα1οί, υὈί «β τ κ Κρόνω Ἰμο: Απι ΠαὈεί τε Κρόνη εἰμέν: 6ΧοπΙ- 
Ρία νω]σαία Ἡ. ο. 187, τ) οκ Κρόνω εἰμέν. 

ς κ λολαοαίνω, ἀϊβει, Ἰάεο Οἱγπιραπ, ααῇ 
ὅλον λαμπρὸν» τοίαπι {ρ]επάϊάμπι αρρε]]ατί ἆἷ- 
ομηῖ. 

ΧΟΥΙ. Τη ααῖθηβ ψετο ροεία αἷε, 7Ηήοπεπε εωση 
7ουε οοπ/ιεμάίπεπι ῥαδεγε, φΗή7 {άήπεη ἐς [2ΥοΥ 
4/ε1, Ρει α]εροτίαπα Ώρες Πρπ]ῄςατε νἱάειατ, ααοά 
Ρετ αποπεπῃ Αξτ Ιητε]]ήρατως, αιἱρρο Ἠωπιϊόα Γα0- 
Ώαηιῖα ; Ρτορίεγεα εἰίαπα ἀῑοῖε, 4δγα [πάεδαί πο 
{μοίπα ῥγοβιπάωι. Ῥετ Τογεπα αμίεπα αλετο Ἆος 
εἴῖ, ἴρπεα {αρβληεία, οἵ οα]ίὰάα ε[Ποπεῖα βρηϊβοςειτ. 
νμμς Ἰαυέ εααση ἴπ πεθα]ίεν αε ίβεγε 6η. Έτα- 
{τες Ιφίεατ ρτορίει οοπ]απέίοπεαι, ας φμαπιάαίη 

Αππμεμάίπεπα νΙῇ {απές εο αιοά πέεταιε ]εγί ας 
πιοὺΏ]ή Πε: Εαπα]]ίατες νετο εἴ οοπ]ιρες, αιοά εκ 
ης εοειπᾶδας οπιπία ϱεπείεπέαΓ. Ὀμαρτορίες 
εί ἵπ Ιάᾳ εοπρτεάἴαπετ, ας ἵεττα εἴἶθ Ἀογθας ας 
βοτες ργοάμοῖῖ, 
ΧΟΝΤ. Ἐ]ιίάεπι νετο ταϊοπίς {απέ εἰ . ἵπ 

ααίδις Γαρίέεγ αἴε, Γαποπεια ρεπάετε, εἰ ἆμαφ. ἵη-- 
ουάες, Ἠος εξ, πιαΓε εί {είταπα, Πλας ρεάῖδις. αρ- 
Ῥεπά]. ΤΠ 119 αμεσα ε]εππεπίοταπι Γαξίοπεπι πιαχ- 
ἵπιε παδεί, ἵΠ απίδις Νερίσπις ]ουί ἀῑοῖς, Τγει 
Αᾳαῤῤεπι [γαέγεν [ρηµς, εκ. θεα σεπέγέοε, εν 
αἴφμε εσο, {εγέίαο» ἔμπίεχα γεσηα ἔεπεί φιά. Εν ΟΥΙ- 

5 Ε 2 
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ωιώ | Τραχθὼ ὃ πώντω δέδασαι, ἔκασος ὅ, ἔμμφεπμω ος 

καὶ ὅτι ὂν τῇ τᾷ παντὸς νομῇ Ζδὺς μὴὸ ἔλαχε τὼ πᾶ πουρὸς ἐσίαν, 
Γοσέδὼν δὲ, τὼ τὰ ὕδωτος, "Α:δις δὲ, τὼ τα αέρος" τῶτον ὸ λέγει 
Ζ08ΟΝ ΄ΒΕΡΟΕΝΤΑς ἐπειδὴ Φῶς οἰκέῖον σόχ. ἔχει, δλλ σὺ Ηλία, καὶ 
Σελίιύης, κοὶ Ἱ. ἄλλων ἄθρων χφπαλάμπετα.. | 

ϱῇ. Τετάρτη ὃ χφτελείφθη κο κονὴ πάντων ἡ Τη. Ἡ μὸῥ γδὺ 
τἶρ τρχῶν φυιχείων ασία κωᾶται αἲὶ, μόνη δὲ ακίνητος ἡ Τη µψει, ᾗ κ 
τὸν ὍὌλυμπον «θβσέθηκεν' εἰ μδὸ 9δὺ ὄρος ὅμν, ὡς µέρος τῆς Της" εἰ 
δὲ τῷ ἐρονᾶ τὸ λαμπρότιτον κοὶ χοαρώτωτον, ὡς κοὶ ωύτης οὕὔσης ὂν 

τοῖς σοιχείοι “οέμπης οὐσίας, ὁπε ᾠήφησαν πνὲς Ἱ'. ὀνδόζων Φιλοσόφων. 
Ὥσε κ) τὸ εἰχὸς κοινὰ ὑπγέγετο ), τώ τε Γἱῶ κοτωπίτω 39. βαρύ- 
τητα, καὶ τὸν Ὅλυμπον ανωτάτω ὅντα α]ὶ καφότητα, ὅτι εἰς ταῦτα αἱ 
μεπιξὸ Φύσές η μὸ καζιφέρονται, η ὃ ἀναφέροτα. 

9’. Τῆς ὃ τς φυυχείων «φύσεως ὁξ ὀνανήων σιυεσώσης, ξηρότητός 
τε καὶ ὑγρότητος,  ρμότητος καὶ ψυχρότητος, ὑπὸ δὲ τῆς φθὺς ἆλ- 
λήλα ἀναλονίαρ, ὁ κθάσεω», ὀναΈγαζομθμην τὸ πᾶν, καὶ µεταξολας Ὦ 
μερμιῶς ουρθμόστς, τὸ ὃ ποντὸς λόσιυ μὴ να. Ἐμπεδυκλῆς 
έφη τὸ ὅλα σιωεσόναι ὅτως, 

Ἴλλλσε μὲ ϱλότητι σιωερχόμεν' ας ἓν ὥποντοι, 
"Αλλοτε δὲ αὖτις ἕκασα, Φορεύμενα νέωκεος ὤχιά 

0.7. ὄχδε] Ἐεξδίαις Πἱ ἔχβοι. 

μέ ἐγ{βΠΙσί γε αἰυ][ῶν Μεπείφμε [να οπηπή5. Ῥτας[ετίῖπα 
απ πα ἵπ απίνετα ἀμεηρυπίοπε, Τρίεετ 1ρηῖς, Νερ- 
μπας α4μας Ῥ]άτο αξιῖ εβεπίίαπι {οτε ΠΕ. 
Ἠιης επίπα αἔγία”ῃ εαΙἰσίπεηι 1άεο νοςαί, αιοά Ἱα- 
πιεη ρτορτίαπα ποπ Ἠαδεί, [εἆ α ος, Ταπα, εί τε- 
Πα αῖς αίξτῖς Ίασεπα ππιζµαέιΣ, 

ΧΟΥΤΠΙ. Τεττα αιίεπι φωσγία εί οοπιπιαΠ!ς 
Ρα:5, εαπῃ οὗ οαα/απι τε]έα ε{ε, ααοά επἶαπι εἶε- 
ππεηίοΓΙπΏ εΠεηεία α/πάια ππονείωτ, ΄Γεττα αυίεπι 
-οἷα Ππιπιορῖ]ς εί, ουί εἰ ΟΙγπιρωπι αἀάῑάίε: εο 
αιοά {νε πιοης, ρᾳῖς Γεττα Πτ: Ππ νετο σαε]ϊ 
{ρ]επάϊάμἩπιαπι εἰ ρυτήΠππαιη ρατίεπι Ιπίςβίρα», 
«ταπι Πας αιίπτα εΠεηεία ἵπίετ εἰεπιεπτα {μετῖε, , 14 
ααοά αιίάαπι Π]άίτες ρΠΙ]οίορηί {επίεταπτ. Όο- 

οἶτολ Παιά αΌς το οοπιπιµηία εΠε οεη/{µ]ε, Τειταπὰ 
νιάε]ίοεί ἵπβππαπι, Ρτορίετ ρταν]ταίεπαι, εί Όγπι- 
Ραπι {αργεπαπῃ, Ρτορίο Ἰενίεαίεπι, Ὁμοπίαπα η 
απα πατωγας ἵπ πιεᾷίο εχἰ{τεητες, ραγεῖπι ἀσοσβιπι, 
Ρατείπι [ατ[απα {εγυΏταΓ. 
ΧΟΙΧ. Ῥοττο 4παπῃ εἰεπιεπεογάπῃ Παίτα εκ 

οοπίγαγίϊς «οπ/{χεί, νἱἀε]]οεῖ ε Ποεϊί(αίε εἰ Πωπιάϊ- 
Ώίε, «α]ογε ας Πίβοτε; εί 4αμπι ρε; οοηγεπ]επίῖ- 
Απῃ εί {επιρεΓαίιιταίη, αμαπ Ιηνίοεπι Ἠαδεῃε, εὔῃς- 
{τα Εὐτίσεεασ, πιυαειοπείααε ραγίομ]αγε [μ{εἱρίαι, 
απίγετία]εαι αατεπα [οἱμοπεπα {αδίτε Ποςισαξ, 
Ἐπιρεδος]ες οιπέϊα αἲ Ἠωῃο πιοάσπι «οΏβΆΓο Ἰῆ- 
αἱ, Εμ) εὐπυρηίωπὲ ἵπ αΊΊΟΥΕ Φεπε, ε[) εδί ΤΗΥ- 
ον ὁμσ]α αἰ[ογάσπέ, ἠΐεηη, ῥνΕπαΡΙφηε εαβε[ω!. 

ον ο πο τση ών ϱὕϱυυου 

“κ ὑμαὰ. 
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α τὼ μθῥ συμφωνίαν κο ἔνωσν Ἱ. φοχείων, Φιλίαν όριά γέίχος 
δὲ, τὼ ὁ ὀναντίωση, 

6. ΤΠρὸ ὃ τότι Ὅμηρος τὰὺ -- καὶ τὸ νέχως αὐίοσεταῃ, ὂν οἷς 
-. ρα παρ νά, 

Εἶμι ὼ ὀψομένη Φολυφέρδν σάραῖα γασς, 
Ὠκεανόν τε θεῶν Ἄλεσν, . μητέροι Τηιώ: 

Β Τὲς εἶμ ὀψομέη, χα σφ ἄκραῖο, νέκεα λύσω. 

ο ρα. Τοᾶτον δὲ γε καὶ τὶιὺ ᾽Αφεροπίω, κ) τὸν ᾿Αρίω ὁ μῦθος αἰνίτ- 
τεζαμ, 5 μῤ ζωυτὸ Φιωαμλῤης ὁ «δὰ τὸ Ἐμπεδοιλᾶ ἡ Φιλία, τῷ οἳ 

ὁ παρ ὀκείῳ τὸ νχος ὍὉ)ε ποτὲ μλὸ σιώεισν Ἀλλήλοις, ποτὲ ὃ Ἀ[α- 
λύοτα. Ἐλέγχε ὃ αὐτὴς Ἡλιος καὶ δεσμοῖ. μὴν αὐτὴς Μφωιους, 

λύει ὃ Ποσδών. Ἐν οἷς δηλόν ὅδυ ὅτι ἡ ἔλερμον κοὶ ἡ ἕηρὰ ασία, ὃ 
ο ἡ Ἕότη ὀνανία, ἡ ψυχρά τε κοὶ ὑγρὰ, ποτὲ μα σωωάγουσ τὸ ώς 

Ὅ ποτὲ Ἀ λύεσν. 

6. ᾿Ακολαλεϊ δὲ τώτοις χαὶ τὸ αδὰ τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς εἰρημλύον, 

ὅπ ὂκ ὃν Αρεος ὶ ̓ΑΦροδίτης σιωµόήας Αρμονία σιωέσηχεν, ος ὀναν- 
ων, βαρέων τε καὶ ὀξέων, κιρναμλων Ἀλλήλοιο ἀναλόφω». Ὅπως δὲ 
ἀνήκευται λλήλοις τὸ τ ὀναντίας φύσεως τετυχηκότα, αὐίτ]εῷ-α] ἔοικεν 
ὁ ποιητής, κοὶ ὂν τῇ «ὠδατάξει αἴό εῶν, ὂν ἤ «πεποίηκε τὰς μλὺ τοῖς 

Ἕλληα, τὰς δὲ τοῖς ρωσ [βοηφοιώᾶς, δλληγορικῶς ἐμφαθων τας δὺ- 

νάµειο ἑχάσωυ. Κα) τὸν μὺ Φοῖρον τῷ Τοσφδῶνι ἀντπάοσε, τὸ }ερμὸν 

ο 

: λα . -λ ς .. ο ---Ὢ 

ας ο μμ ο ο πς ν ής τα) : 
ατα μμ μμ μι μμ ην --- ᾿ 

-4 ἳ 

' 

ων. δέ 

Ὀυι εἰεπιεπέογαπι οοποοτάίαπα εέ υπ]εαίεπα {μέεῖ- 
{απ αάν ετ[α{ίοΏεπῃ αἴεπι εοΠ{ἘΗΙ{ΟΠΕΖΙ αρρε]]αι, 

τος Ὁ. Απίε Ἠμης αιίεσι Ἡοπιεγμς «οΠοοτάίαπα εί 
ἀϊ[οοτάίαπι ἵπ 1 οὈίουγε οίζεπά!ε, ἵπ ααίδας Ταπο 
ριά ευπῃ ας, 7αάο οἰάεγε Γεγαείς εωπδ]α ἰαέῤη]α 
{εγγαν Οεεάπωσφηε ῥαΐγεπι ἀἰνογιη, Τειρίάαφιιε 

44ασπας {Πεγ εὐς Ὅαίραηι αὖἩ ΕΟΡΙΡΟΜΕΓΕ ἠΐες. 
ΟΙ. Ταἷία εείαπι Ὑεπετῖς εἰ Ματς {δυία {10 

γείροτυπι Ἰπνο]ασνῖς οιεπάϊίε. Όμοταπα 1] αιἰ- 
ἆεπι Ἰάεπι ρο]]εε, αιοά αριά Ἐπιρεάοσ]επι αηίεζ- 
5 Ἠϊο Βαίεπῃ Ιάθπι, αιοά αριιά ἴ]]απι εομ{ε{ίο. 
Ὁπάε Πε, αέ αλφιαπάο Ιπίαγ {είε οοςλΗΕ, αἰᾳιληάο 
αμίετα ἀιΠο]ναμεως, Ιπάϊοαε αυίεπα εος Φοὶ, Ύ ]- 
«2Ώυ9 γἱπεῖς, {οἰγίς Νερίμμις. Ὁπάε σοπίΐας, ςα- 

Πἆλπι εί Πεσαπι εΠεπείαπη, εί Βὶ6 οοπέταγῖαπι, {Ε]- 
ρῖάαπῃ εί Ἠυπαϊάααα, ΠοΠΠΙΠΙΠΗαΠ1 οπΙΠίᾷ «ΟΆΦΠΠΕΙ- 
τε, ποηηΙππ(Ιαπῃ ΥεΓο ἀἰπο]γετε. 

ΟΠ. Οµίδις εί ος οοπ{εΠίαΠειΠα, αιοά αριιά 
αἱῖος Ροετας ἀϊδχαπα εί, αιιοά εκ ΜΤατεῖς εἰ ὙΨεπε- 
τί εοπ{αε(μάϊπε «οποεητυς, εχ οοηίταγ5, γ]άθ- 
σεις ρταν]θις εί αοιμεῖδ, «οπ{εεῖ, ἆμπι Ιπίετ {είε 
σημαὈ]ίεεγ (εππρεταπετ. ΌΏμο ραξῖο αμζεπα «1, 
αμα οοπίτατίαπα παίυταπα {οτήτα {απις Πδί Ιηνίοεπι 
ορΡροΠβΗΞΙΓ, Ροεί2 ρε αηίσπια Ποπὶ[εα[ε γἱάστυ, 
Ρια{ετεῖπα ἵπ αοῖε ἀἁεοτιπῃ, ἵπ αυα Πησίε, αἱῑος αιι]- 
άεπι (ἄΓα:ςἶ6, α[ϊο5 αμίεπι Ττο]αηϊς αι ήμπο {ετ- 
το, αἱ]εσοτίςε υπἰμ{ει]μίαμε νἷπα ο[εεπάεης. Αίάιε 
Ῥπαδυπα αι]άεπι ἨΝερίμπο ἵπ αςίε ορροπί{, ολ]ἰ- - 



7όό ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΦΥ ΤΡ ΩΆ 

κο) ἔηρὸν, τῷ ὑρ ) Ψνχρό' τὺ οἳ ᾿Αθίωᾶν τῷ Ἂρ τὸ λογιὸν Α 
τῷ ἀλοθάσῳ, τετέςι τὸ ἀἀγαθὺν τῷ χοκῷ τιὼ ὃ Μρου τῇ Αρτέμιδν 
τὸν αέρα τῇ Σελήνη καὶ ὅτ ὁ μὸ, παλερὸς, ἡ δὲ, πολυκήητος τὸν δὲ 
Ἑρμίῶ τῇ Ληπο, ὅπ ὁ μὺ λόγος αὲ ζητᾶ καὶ µέμνηται, ἡ ὃ λήθη 
τότω ζουν ὀναντον τὸν δὲ Ἡφαισυν τῷ ποταμᾷ, κἩ τὸν αὐτὸν λόγον 
χά9’ Ὁ ὃν τὸν Ἠλιον τῇ αλάσση εοτλὺ δὲ Ὁ μάχης τὸν «φεῶτον Ὢεὸν, 

καὶ ο) χι τέτω εγηθότα, | 
/ Υ. Ἐκ 8 ο] ααολερημηῥων ἅμα κ) τᾷτο ὼποδεικνὺς Ὅμηροα Φαί- 8 

νεται, ὁ ὅπ ἐς ὅοιν ὁ χόθψος, κο επερρσμὴῥος. Εἰ Ἂ ἄπειρος ὑῶ, | 
σὔχ ἂν εἰς λμημὸν πέρας έχοντα, διηεέίτο. Κα ἐν τῷ ὀνόμαιῃ σημαίνει ΄ 

τὸ σωπάν, ὡς κοὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς χρῆται ἄντι τὸ ἑνμωῦ τὰ ο εφ 
τικ. Σαφέρον 3 τὸ αὐτὸ δηλοῖ ἐν τῷ εἰπεν, ο 

το. πμα παν ου -ὲ-ὰ-- 

πάρα γαθις" 
π / ] ο” Ν 

κ, πολι εν οἱς Φησ, ή 
εδ εἴ κε τῷ νέατω πάρω) Ἱκῆται ο 

/ ἊἈ / 
Τασς κα] όντοιο) 

λος 

κο εν τῷ, 

τ” νρυφς πολνδερόίδος Οὐλύμποιο: 

ὅπε γλϕ ὔοι ακρότης, ὀκδ κο πέρας. 
ϱδ.. Ὅπως ὃ 6 αδι Ἠλίε νώσκει σὐχ ἆδηλον, ὅτι μλαρημιλὸ | 

2) 

ἔχων διύαµη, ποτὲ μὴν ἐπὲρ γας Φανετω, αὖθις δὲ ὑπὸ γἱῶ 

Β. 2. Κα) ἓν τῷ ὀνόμα]ν--»πληδυντικφ.] Τμουυς Ρεβῖπιο ο Ἠρτατ]] παρίίας: Ρτίπιυπ], ἱταπίροπεπάις Ιπ Ππεπα Ἡι- 
1115 {οβ]οηῖ: ἀείπὰε Ἱέα οοτηβοπά:ν, ἐ ἐκεῖ καὶ πέρας καὶ ἓν τῷ ὀνόματι σηµαίνει τὸ σύμπαν, ἔν ᾧ ὡς καὶ ἓν 
ὤλλοις πολλοῖς χεῦται ἀντὶ τοῦ ἐνικοῦ τα «οληθυντικῷ. ο0ε ὀνόμωτι Πρηϊβοαίως πέρα. 1π Υετβοπε {οίαπα 
Ώαπο ἀῑδΙοπεπα ἵπ νείετε {1ο Ίοοο το]τααῖ, οοιγοόχίοπεΠι {ΑΠΟ τεάβ]άῑ, - ἵ 

ἆωπα εί Ποσυπηι, Ἠαπι]άο εί Π]ριἆο: Μπείναπα αι- ἀετείατ ἵῃ ΠΙπΙεΓΙπι Παδεπίεπι Εειπιίπαπι. 1 .ἳ 
ἴοπι πατε, ταεοπα]ε Ἱγγατιοπα]ί, ος εί, Ὀοηιπι 
πιβΙο: ΤΗΠοπεπι Ύετο Γαηα, Ἠος εί, Ἀέτεπι 
Τ πα", εο ααοά Π]ε Παδί]ς, Ώας νετο Ἰπβαδίής 
πε: Μετειίπα Απέεπι 1αίοπας, εο αιιοά {εΓπιο 
ΑΠπάυε αυστῖέ, ας πιεἠι]ηῖτ, ου γίο αὐίεπῃ Πΐ5 «οη- 
ἁτατία ε{ε: Ύ αἱεληαπι ἀεπίαιε Βανίο, εχἀεπι τα(ίο- 
πε, οια Βο]επι Ματι. Ῥασηα: ααίεπι {ρεξχαίοΓεπα 
Ώειπα ρεϊπισίωπη, εί {αρεΓ Ἆος Ἰληίεπα Βηρίε. 

ΟΠΠ. Ἐκ ριαεάϊδες αιίεπι απ] εί ος οεεπ- 
4ετε Ἠοππετας ν]άείωτ, αὐοά εί πας, εί βπίεας {τ 
πιωπάυς. δἱ επίπι Ιπβπίτας εΠεί, πεᾳµαφμαπη ἁῑγ]- 

επἶπι ποπηίπα (ατπήπί Πρπϊβσαί αππι ε[[ο 
γετβαπης αιήρρε ἵπ ποπηῖης Σε μὲ Τη αΙ1ῖ8 
πιμ]ε(ς, Ρ]ατα]ί ρτο Βἰπρι]ατί υτατ. Ὁἱατίας αἷ- 
ἔεπι επιείη τεπι ἀθο]αταῖ, ἆάπα Ἱπαυῖς, ᾖπες {εγγῶ: 
εί τυτ[ας, ἵπ ααίρας αἷε, πια ποη ἐεγίε φιαπυὴς 
αάεαί ἰοε {εΥγκΕ, εἰ παΥΙ. Ῥταίετεα ἵπ Ἀος, δΗ- 
10 υογεἶεε πμ Η]ρί υεγ/[αίως Ο)/ηΙΛΙ. Όνι οπίπὶ 
Γαπηπηϊέας. Πίο εἰ ἐεγπιῖπας 

ΟΙΥ. Οµίά ααίαπι ἃς Ρο]ε [ομεῖαε, ποπ εἴί οὓ- 
{οάταπα, απἷα απ μπι οτδίο]ατεπα οἰτοαπηίει 
νίπι οὐείπεαε, αᾳιαπάο {αρες Τετταπι ΑΡΡᾶΓΕΙ, 



πο ο ο 

ον ια, 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΤΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Β.  2ό7 
Ν μ) ο η α ἄπει. Καὶ τῶτο δηλον ποιῖ, λέων, 

Ὢ «Φίλοι, οὗ γάρ τ΄ ἴδμεν οπή ὄφος ἐδι ὅπη ἠὼς, 

Οὐδὶ, ὅπη Ἠέλιος Φαεσίμερστος εἶσ ιπὸ Τζων, 

6 

Οὐδί ὅπη ἀνέπαι. 

Καὶ ὅτ ἀεὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἰὼν, κοὶ αἱ τᾶτο ΤΠΕΡΙΟΝ «φςθσαγορόυόμημθ” 

ὑπὸ ουτε) τῇ ποιητᾶ, τώ τε ἀνατολίὼ ὂκ τῷ «ξιέχουτος 7 γἱῷ ὕδωτος, 

τητέοι τᾷ ὠχεανᾶ, ποιέτωι, καὶ εἰς αὐτὸν καταδύεται, δηλοῖ σαφῶς, τι 

 μὸῥ ἀνατολίὼ κἂν τάτοις, 
᾿Ηέλιος δὲ ἀνόρᾶσε, λιπὼν φξικαλλέα λίμνίω, 
Οὐρουὸν εἰς σολύχαλκον, Ὁν ἀλωάτοισι Φαένη" 

Ἐν δι, ἔπεσ ὠκεανῶ να” Φάος ᾿Ηελίοιο, 
ΣΥ 

Ἕλκου νύκτα µέλαναν ζίδωρο ἄρερον. - 

ρε. Δέίχνυα δὲ απ καὶ τὸ έδος, 

καὶ µέγερος, 

 2/ ου ’ 

ποὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τότῳ, 

------ λάμπθὸς δι, ἀῷ Ἠέλιος ὧς 

Εὖτε ϱὃ Ἠέλιος Φαθθων ὡπσερέφεδε γάϊαν: 

μος ὅι Ἠέλιος µέσο ρανὸν ἀμφιθεθήκει" 

ᾷ 5 Δώαμω, 
Ἠελιος, ὃς πώντ' εορᾶ, 2 πωώωτ ἐπεκόει' 

λ 3 ω 3 , κα 3 ον 

καὶ τὸ ἔμψυχον, τὸ οτι τῇ κυήσἁ αὐτοπροαρετον, ἐν ος ἀπειλέ, 
Δύσομαι εἲς ὠΐδαο, κο) ἂν νεκύεοσι Φαένω. 

Καὶ ὀῆΏ τάτῳ ὁ Ζεὺς αὐτὸν «δακφλᾶ, 

ποπ υαπι τατίας {αδίες Γετταπι αδῖε, Ιάαιε αἆ 
Ἠπης πιοάµπι ἀεοίαγαί, Ο [ροή φιές που μὸ1 εαἰ-- 
δο [έ ογία, «4μγσγεφιε ἀοπμε, γαάίφμε Πγρεγίοπίς 
πες «Φμουε ΠΊεεΠέ ν΄ λοι /Γμδεωπέες ἐπῄ]πα Τεγγα ἕ 
Αά Γας αμοά {εππρετ {αρεΓ πο στᾳάϊέατ Φοἱ, ϱ]- 
ῥετίοη, τὰ ε [πβεγργεάίεπς, αὓ Ιρίο ροεία αρρε]- 
Ἰαττ. Όυἵαπι αμίεπι 9ο] εκ Λαια, αυ Γεγταπι 
οοπιρ]εδείέως, Ἠος εῇβ, εκ Όοεαπο οτίαξασ, εί ἵπ 
επι οεςῖἀαί, Ροεία Π]]ας οτέαπα οείαπα ἵπ 5 Ρεί- 
{ρίομε οζεπάϊε, Οεεαπὲ [ίαρπα αἶῑα [πεπε, εκογές 
εγαί [οἱ «ίδεγα εὐπ/εεπάεης, [ερεγίς ἵωα ε[[εί αἱ αἰ- 

πα: οοσα{απα γετουν {γγέ Όεραπο ἠαπβας Ῥλαδεα, 
/Γαεΐφμε [πρεπίευ ῥομιίὲ {επεύγας, ποξίεηηµε ῥγο- 
Πιπάαη. : 

ΟΥ. ΟΜεπάϊε αμίεπι οί εἶις {οίπιατα, ὀβ]ρμαι- 
αμ αμΐεηι εγαέ 1 [0): εἰ πιαρηϊέαάίπεπη, Λίαπι δεπε 
ζμεείεεπς Ῥῤαδης Ἱεγγα οηπεί οπιπὲ: οί πιᾶοίς 
εἰίαπι ἵη πος, δο) φζ ο ἐ))//γὲς πράίίή ῥεπείγαγαέ 
Οῥαβισα: εε νῖπι, οί φιέ επιξία υἰάεί, πες Πο 
σμάϊγε ῥοίε/! φἱ: ἀεπίαιε ααοά Πέ απϊπια], εέ Για 
{ροπίς πιογεαίας, ἵπ αυἶδαφ παἰπαέας, {ιν ογο 
πεζή, [ιὐΐέρης ΡΙωήρηίς {π «άῑοι Ῥτορίετεα 9.1ο- 
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Ἠελέ, ἤτοι μὲν σὺ μετ ὠθονάτοισι άευε, 
Καὶ «9νητόῖσι [βροτῶσιν οσΏ (νδωρον ἄρδρου. 

Ἔξ ὧν διλόῖ ὅτι οὐ πῦρ ὕδιυ ὁ Ἡλιος, δλλ) ἑτέρα τὶς κρείοσον οὐσία" 
ὅπξ καὶ ᾿Αεισυτέλης ἠπέλασε εἐἴε τὸ μλὺ πρ Ὅδιν ἀνωφερὲς, καὶ 
ἄφνχον, καὶ εὐθιάλεσόου, κο Φαρτόν ὁ δὲ Ἡλιος, κυκλοφορητικὸς, καὶ 
» λ 2, ο ο -ᾱ κα. 

ἔμψυχος, κ9ὶ αἴδιος, καὶ ἀφγαρτος. | 
/ Ν ο »/ Α΄ ω  ΦΝμΜ) ᾿ κ ον / 

ἐς. Και των ἄλλων Ὁ πων κ τον Βρονον αφρων ὅτι 

Ὅμηρος εἴχεν, Φανερόν ὕδιν ος ὧν πεποίηχε, 
Πληϊάδα, 9’, Ὑάδας τε, τό, τε ο) ένος Ὠρλωνος" 

κο Ἡ ἄρκτον Ὁ αἲεὶ σρεφομθύίω «δὶ τὸν αειφανῇ πόλου τὸν [βόρειον, . 
λ Ν / Ν ς / κ τε ν / ». ιν Γι 

αἱ) τὸ µετέωρον μὴ ἁιομλῤίω τὰ ὁρίζωτοο, ὅτι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὅ, τε 
µικρότατος κύκλος ἐν ᾧ ὅδιν ἄθκτος, κο ὁ µέγίσς, ἐν ᾧ Ὡβίων, αρέ- 
Φεται ἐν τῇ τὸ κόσωε «ιφοεᾷ κ τὸν ββραδέως δυόμόμον Βοώτίω, ὅτι 
πολυχρόνιον ποιέται τἱὼ καπέδυση, ὅτω ποεήωκὼς 'έσ, ὥς τε ὀρ9ὺν 

/ Ἆ / / : / / ». 6 

χοταφέρεῷ αι, καὶ συγχοταδυεῷ α| τέοσαρσι ζωδίοιο, Ἡν παντων εἰς ὁλίω 
νύχτα µεριζομλῥων εξ ζωδίων. Εὶ δὲ μὴ παΐντι τὸ «θὶι Ὅ ἄσρων }εω- 
ρούμᾶµα δεζηλ)εν ὡς Άρατος, ἢ ἀλλός τις, οὐ χρὴ αυμάζευ οὐ ολ) 
τῶτο «Φθθέκειτο ὤνπα. | | ων 

ο” εζ-. Οὐκ ἀγνοεῖ ὃ τὼς αἰίας Τ «δι τὸ σοιχέία συμπωμάπων, οἷον 
ι) 

| ἳ 

σέσμῶν καὶ ἐκλέψεων. Ἐπει 9λῥ ἡ Γῆ σύμπασα μετέχει ἐν ἑαυτῇ 

6ὅχ. απείρως 

λ 

Α. 5. λώλ ολ. Βιο ΒίερΏ. Ρείοτος εἀϊοπες εἰ Απιι. 
ΤΕΠΙ {οτιραΠςε εὐδιώλντον. 

Ύἷε Ἱυρίέετ επι αἁποτίχεατ, Ῥβαδε ἔω [16 
Λο/βας πιογἑαἰέδες, οίφηε Ον [ερεγής με εἰπέήής 
ῥεγ/[εγγε δεπίρπαπι. Ὁπάε «οπ{αί, ααοά 9ο] ποπ 
Πί Ισηῖς, {εὰ αἶϊα αωπερίαπι ροξίοτ [αυβαηίία: ἰά 
αωοά ετ Ατῄζοιε]ες {επή!. οδἰαυ]άέπι Ισηῖς ἵπ αἱ- 
{απι Γετέωτ, ΙηαΩἱππαίαδ, {αοῖ]ε οεῄαης, εἵ οοτΓὰΡ- 
εδι]]ς εβ: Βοἱ νετο ἵπ οτοο ἔεγίατ, αηἰπιαί(υς, ᾱᾱ- 
{εγπας, εἰ ἰποοτγαριθ]]ῇς, 

ΟΝΙ. Οµοά νγετο πες αἰογάπι αΏτοτυπα Ίπιρε- 
τὶτας {αετῖε ἨΠοππετις, εχ 15 φὐς βηχίε ραίαπι εἴξ, 
/εηρίαε, δεμ]άτ, πες 0Η πάς Ογίοµα. Λά Ίνας 
Ἐ]τίααι ἀείοπ]βίε, 41ο ραξῖο {αβιπάε Ίαχο ρο]απν 
Ααιἰ]οπατεπι ποδῖς {επιρετ αρρατεηίεπι νετ{είατ, 
εί, ρτορίετ {αὈΗπα]εβίεπι, Πογίζοηίεπι πο αἲθίῃ- 

ζ ή Φ 8 Λ νε 

Δί σα]. εἰ Ετποβ, εὐδιάληπ]ον. Ἡετιαπαϊ]ε εβ ααάῖο- 

ραΐ, 6ο αιοὰ αβαια]ί έεπιρούς, εξ παἰπίπιας εἴτοι]ας, 
ἵπ 4ο δτία εἴ, εἰ πιαχίπααδ, ἵπ 41ο Οτίοηυ, ἴη 
πιυηάϊ «ἰγομπ[εγοηίία νετείεωτ. Ῥταίετεα εἰ Βο- 
οἵεπι ἑατὰάε οσεἰἀεπίεπα, αιῖα ἀϊπεατπαπα [αςίεμδ 
οοσλ{ίαπα, εἶαίπιοάί Πεαπα Ἠοΐες, αἲ γοξτας. ἀε[εία- 
εατ, εξ παπα οπη  αμαΐμος Ππρηϊ οσοῖάαί, «ας «{απέ 
εκ οιπ6ϊτίς 1116 {εχ, αὐαε του ποδεί αειτσυάπεως, 
Ουοἆ νετο πο οπηπία, αιια αἆ Πάεταπα οομίεπι- 
Ρἱαέίοπεπι ρεττίπεπέ, μέ Αταζως, {ει α]ἴας αωἱ(ρίαπα, 
ΡΓο(εοιίις εβ, πεπι]ηῖ νἱάραίαγ παίταπα5 πεφιε ε- 
ηἶπα πος ἱρήας Ἱπβήεμέαπα {5. ον μΜΟ 
ΟΥΤΠ. Νες 4οφίε ααοϊἰἀεπέπα ολυῇαθ, ας 

εἶτοα εἰεπιεηία νετ/πητυτ, ἰρποτανίε, νεὶαξὶ Τευκα 
πποξυυπ], ας ἀελαμίογωπι, Όμαπα επίπῃ εοία Τεί- 
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ὰ αέρος τε κοὴ «οὈυρὸς καὶ ὕδωτοο, ὑφ ὧν καὶ «ξιέχετω, κ τὸ εἰκὸς ὂν 

βά94 αὐτῆς σιωίσωνται ατμοὶ “Ὀνόυμαπωδες. "άτως Φαὸν ἔζω μὸῥ 

Φερομήῥως κωξν τὸν αέρα, εἰρχλλίαι δὲ ἀνοιδαίνεω, εἰς τὸ ἔξω βιαζο- 
/ , 3 ω Ν ο ανα η Ῥ ο τιὺ / ' 

δα. Τὰ ὅ ἀνειλᾶθ-αι τὸ πνεῦμα ὀμτος τ Της, Ὢολαοσον αἰ- 
) /  ” ᾿ 9 / ./ λ 

παν 9) νοµίζµσν, ἐμφρόοσουσαν ὀνίοτε τὰς εἰς τὸ έξω διόδους, ἐπ δὲ 
“”/ « .ω ο λ / Ῥ ν Ν / νά ἱ ο αν 

ὅτε ὑποχωροῦσον αὐτίὼ, χφτερείπευ τ' Γης τν µέη. Και τῶτο ου 

ο Ὅμηρος εἰδὼς, Ἡ αἰταν ' σφσμῶν τῷ Ποσέδῶνι ἀνατ9ησι, ΤΑΙΠΟΧΟΝ 

ο τε αὐτὸν, ὢ ΕΝΟΣΙΧΘΟΝΑ «φθσοηορόύων. 

ο. Ἐπὰ δὲ ἡδ «νάυμάπων ὀντὸς Ὁ Γῆς χφ)ειργνυμδῥων, νἱωεµίαι 

συμθαίνεσι καὶ ζόφοι, καὶ αμαυρώσές τὸ Ἠλία, σιεψ/ώμεναω εἰ κοὶ τοῦτο 

σιωᾶδε. ΠΠεποίηκε μθὺ 3 τον Ποσέδῶνα σείοντα τ Τῶ, μη  ᾿Αχιλ- 

λέως ἔξοδυν οῃ Ὦ µάχίω. Προερήκει δὲ οὗ Ὁ «φεοτεραίας, ὁποία 

- σσ δν τουσ ο άμα 8 ο, 

πακασνπμ  οἠωλ. 

ἱῶ ἡ τᾷ αέρος χατάσοσι οι μλὸ τὰ Σαρπηδόνος, 
Ζεὺς δι οἶδι νύκτ' ὀλοὼ τανύσας κβατερῇ ὑσμήνη" 

ο καὶ πάλι ο τῷ Πατρόχλε, 
-------- οὐ δέ κε ασις 

Οὕὔτέ πα ᾿ΗἨέλιον σόον ἔμμεναι, οὔτε Σελίώίω. 
Ἠέρα ϱὸ κατέχοντο" 

κοὶ μετ ὀλίγον ὁ Αἴας εὔχεται, 
Ζεὺ πώτερ, ἀλλὰ σὺ ῥύσαι Οσ᾽ Ἱέρος υἷοις ᾽Αχοιῶν, 
Ποίησον ο), αρλρίω, ὃος ὅι, ὀφθαλμόϊσυ ἰδέοι. 

λ λ Δ λ ω / 2/ / λ / 

Μεπὸὶ δὲ τὸν σἀσωὸν, τῇ πνεύματος ἔξω ΧΦτακωτος, σφοδρὶ «γήονται 
ὄνεμοι, ὃ)εν Ἡρα Φηὰν, 

γα ἵη {6 Τσηῖς, Αετῖς, εἴ Ααυας ρατίεπῃ, α ααῖδις εί 
οοπέϊπείως, Ἠαδεαί, γεΓο οοπ/{εηίαπειπι ο, ναρο- 
τες {ρῖτίεα ρ]επος ἵπ εἶας ργοζαπάϊίαίε οοπ/{τετε. 
Όυ] αυαπάο οταν {εταπέυτ, αεζεπι, υξ αἴωηε, ΠΠο- 
πεπε: ςοετεῖεί ααίεπα Ιπέαππείσαηέ, ας νὶ ἔοτας ε- 
ταπιρυηε. Όσοά γετο Γρίτίεας Ἱπίτα Γετταπι ο0Π- 
εἰάϊτατ, ππατε ἵπ «αυῇα εΠε ραίρπε, αιοά ποπηπι- 
αὐαπι πιεαίάπα εχίίας οὐ[ίταεπ6, ποηΠιππµαπα 
αυζεπῃ τεςεάεῃς, αα[άαπι ΄Γετγα: ραΓίες {υΌγεγεῖε, 
Ἠοππετις Ίίλαιε Ητιμά ΠποΠ ἵσποΓαης, τεγγαπιοίαπα 
αιήῖαπι Νερίαπο αειτ]διίε, ἆαπα επι {εγς εοπέ{- 
πεπίεγι, εἴ {εγγ ΙΦίΟΥΕ/ αρρε]]αῖ. 
ΟΥΤΠΙ. Οµαπι γετο βαιίους πίτα Τ ετταπα «ΟἨ- 

εἶωῇς, γεηέϊ {ρίτατε οε[επέ, αέαπε Ἠϊπς «α]ῖσο εί 
οὐ{ουτίτας Ρο]ΐς ογίαίαγ; Ρεγρεπάαπιας Ώµπῃ εἳ ηος 
ν]ἀετῖε. Ἐϊποίε Γετταπι  Νερίιπο ππονεΓῖ, ρο(ῖ- 
ελαιαπι ΑελΙ]]ες ἵπ ρτααπι εκίεταῖ. Ῥταάϊχεγας 
αυἴεπα ἵπ ΡΠοτί ράσηα, ααλ]ς ε[εῖ αεγῖς οοπά[εῖο: 
ἆε βατρεάοπε ααἰάειη, }αρίεν ἵπ ῥµςηαήα ἐεπεύγας 

᾿2πΙΙβέ οβαεας : εἴ ττίας 4ε Ῥαϊτοε]ο, 1Ἠΐεσεγ ε[[ε 
ῥοίε/; πες δοῖ, πεε εἶαγα Ὠίαπα, «4εγε Πάφο {ε- 
πεπέπ». Ἑτ ραμ]ο Ρο Α]ακ τοσα, Τμβήεγ ῥπο 
εγα[[ίωη ἰο]]ε αεγα φμ/ ης οπές, Σάεφμε [εγεπίγο- 
7Η ΦφΙίο θε [ῥεξίαγε φπραµω. (εἴετυτη ροίϊ 

ὀτεγγαπποίαπα, {ριτίζα Ίσσα Γοιῖς οοπ{(αῖο, γα]ῖάι 
οὑοτίαπίατ επ, απἆε Ἴαπο αἷε, 4 ερο ῥεγ/οπ]ὲς 

ΥοΙ,. Υ. 5 Ε 
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Αὐπὲρ εγὼ Ζεφύρδιο κφ) Ὄργάσεο ἹΝότοιο 
Εΐσομαι εξ ἁλόλεν χαλεπιὺ ὀρέεσω 9ύελλαν. 

Εἶται τῇ ὑρερμα τὰς ἀνέμες ἡ Ἴθις ὀι τὼ πυρὼν τῇ Πατρόκλε 

αδακφλᾶ, 
---------- οἱ δἳ, ὀρέοντο 

Πνοή ὑπὸ λιγυρῇ νέφεα κλονέο]ες ὅπιονεν. 

Οὕτως οὲ Ὀ τω έκλεψαν τὰ Ηλία Φυσκῶς γώομλύίω, ὅταν ἡ Σελίώη 

ἐν τῇ «θὺς αὐτὸν σιωόδῳ κ χάλετον πελθοῦσω οισιοτήση, εἰδὼς 
νο Ἡ ᾿ ο. 

Φαίνεται. Τρθειπὼν 9 ὅτι ἐλεύσεται ὁ ᾿Οδυοσεὺς, 
Τὰ μὲν Φθίνωτος μἀωὸς, τὸ δι, ἱσαμένοιο, 

᾿ ε ς ΤΡ’, ς « | . .. 

τωτέςν ὅτε ἅμα, παύετα| κοὶ ἄρχεται ὁ μἰὼ, σιωιάσης τὰ Ἡλίῳ τῆς 
 Ἱ. ῳ 2 Αν κ λ « / Ίος ος πν 

Σελίώης ἅμα τῷ ἐλ)εῖν αυτον, Φηῶν ὁ µαντς «φθὸὺς τὰς μνηςῆροι, 
ΖΑ διλὰ τί κακὸν τόδε πάοχετε ; νυκτὶ μὲν ὑμέων ώΑ 

/ ( ” ΄ 

Εἰλύαται κεφαλα τε, σοσωπά τε, νέρ)ε τε γόνα" 
Ἐἰδώλων 3) τολέον φεθόυρον, ολέη 3 κφ αυλὴ 
Ἱεμένων ἐρεθόσδε ὑπὸ ζόφον: Πἠέλιος Ἄ 
Οὐρανᾶ δω κακὴ ὃν επιδέδῥοµεν ἀχλύς. 

ϱ9”. Κα) ανέμων δὲ «Φύσν ἀκρίρῶς χφτενόησεν ὧν Ὁ Ὦ ύεσν ὂκ 
το ὑγρῶν 1) τὸ μὸ 2» ὕδωτος μέαρολὴ εἰς αέρα γνετα/ ὁ οἳ ἄνε- 

' 

-- .. ο κ ος μῳὺἾ νυν"... ------- 

2 Ὦ ε νὰ 2/ 2/ ο να , 

µος ἔπν ορ ῥέω. Τοῦτο δὲ ἐν τε ἄλλοι πολλοῖς ἐμφαίνει, καὶ ὂν οἷ 

Φησν, 
Φ ο κά αν »” 
ανεμ ων μεγΥος υ26ον οαειτῶγ. 

Τὸ δὲ πίξι αὐτό ὡς ἔχει διέΦηκε, 

Β.4. ἄρχεται ὁ μὺν] 8ὶο Ἱεσεπάππι, αἱ εί Ἐτπεβίπα Ἠαρεί, Α: σαἶεις οππα Ρτϊοτίρας εά[ξοπίθα», Ίἴεπι Απιβ, 
Ρετρεταπα ἄρχεται ὃ δὲ μήν. 

Ζεβῥγγοφιιε, Νοΐσφμε πΙπαείν }άππφμε /ΠουέδΟ 1ΛάΥΙ 
εαπος ἐπ ἠάογε μέν, Ῥοβετα ἀείπεερς ἀῑε Ιτῖς 
νεπίος αἆ Ῥαΐτος]! τοσα αἆνοςαί, Εέφιε /αρογε 
άμπέ, Π1δει εοσεπὀο ΤείΤοΤ[ΙΩΠ. Λά Ἠωμπο πιοάµπι 
εί βο]ῖς ἀε[εέχαπι (αἱ ποίατα]ίετ Πτ, αμαηάο 1- 
πα εἶ οοπ]απέτα, μις εαπι {αρίειῖς, εί 
οὑίοιτανετΙε) πον]Πε νιάείατ, Ῥταίαιας πΆπιφυε 
Ὀ]γ[εαπι νεπεµτυπι εΠε, επί ῥατέπι ἀε[ειεμ- 
{εν ῥαγΗήι υεγο εκἰ/]επίέε, Ἆος εἴε, αιαπάο ππιεηῇ5 
απιυ] ες ἵη εχίτα εβ, Ππια] εί Ιπεῖρίε; αιἱρρε Τ-- 
ηΆ υπ] {ο]ε «οεµηίε; ἔμπι γαίες αἆ Ρτοςος αἴτ, {αῦ 

Ἱρίαπι Ὀ]γβις αάνεηέωπι, «θά Πιο/γὶ υἰῶεο ἕ εα- 
ῥαέ, εἰ Γαεῖες αἰίεπα Οηηπίδμς ε/} υοδίν ῥοβίος, 10- 
η ησε γεβιείι 7 ολη ε) ἐλγίςν [ή αὐγία 
.. Αα λωμ ελεος” δοιήφρ 
ἠάῤογες (ια ἱέις ο/Λεπάιμέ [ε[ς εα]ᾳῖπε εσεᾶ. ͵ 

ΟΙΧ. Ὑεπίοταπι ριᾳίετεα παίιταπι αεςυταίο 
Ρετίρεχίτ, Ἠοτυπα γ]ἀε]ίοεε ογζαπα εκ Ἱαπαίάϊς ε[ῇε, 
Άαια παππαιε «οπηπιυ{α[ίο ἵπ Αεγεπι (ταπῇί. Ῥος- 
το γεηίμ ε[ὲ αετ βµεῃς. ος γετο ααπα ἵπ αλίς 
πια]εῖς ο[εεπάϊε, έωπα ἵω ααίοις αἷε, 7πέογωι υἶπη 
ῥµπιρέ]άι [ῥἰγαπέίπ. ἈΘετίεπι Ααίεπι ποταπ1, υί 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Β. 771 

Α | Σιὼ δὲ Εδρός τε Νότος τ' ἔπεσε,  Ζάφυρός, τε Φυσωής, 
Καὶ Βορέης ο ιθρηλόηι µέγα κύμα κυλίνδων. 

Τόπων }ὸ ὁ μὸ πο ναπολῆς ν εῤκὰ ὁ δὲ, Ἅσο µεσημερίας ὁ 

πο Φύσεως ὁ 3, πο ἄρετα. Καὶ ὁ ὮὪ ᾽Απηλιώτης ὑγρὸς ὢν, µετα- 
λα εἰς Νότο εεμὸν ὄντα ὁ δὲ Νότος, λεή]μωόμομος εἰς Ζέφυρον' 

 Ζέφυρος, ἔπ μᾶλλον λεήμωύμόμο», εἰς Ῥοβέαν Ἀποχαθαίρε). Διὸ, 
η ἐπὶ κραιπγὸν Βορέίω, τὸ Ὁ κύµαπε ὄζεν. 

8 κατ Φ ἀντβρεσαν ὃ αὐτθό Φυσικῶς «Ἰξηγήσατο, 
ἼΑλλσε µό τε Νότος Βορέῃ : σσερέηκε Φίρεβαι, 

| ν Ἴβλλοτε ὅι; αὐτ' . Ζεφύρῳ ἄξασκε διώκευ. 

τε. Ἠπίσιιτο ὃ κακεῖνος ὅτ βόρειος πόλος περ γἱῶ ὕοι μετέωρος, 
ὡς καθ ἡμᾶς τὰς ὂν τῷ Χλίµαπι τάτῳ χατοἰκοκδᾶς ὁ δὲ νότιος, κ 

τὰ ὀνανήμ βαθύς ὅλεν ο μ τᾶ βορείο Φπᾶ, 
Καὶ Βορέης αὐθρημέτης, μα» χύµω κυλίνδων' 

τίὼ ὸ ὡνώὸο ἐμπῆοσαν Φορ τὸ ὀνέμε ἐμφανει, τὸ δὲ οΘΕΙ τὸ Ἅπο 
ο τᾶ Χαιλοτέρου σοὸς τὸ ἄναντες βίαν. 

εια. Ὅπ ὃ καὶ ἡ τῶν ὑετῶν ολύεύς ὅδη ἐκ ὁ ἀνα δυ- 
Καέσως, ἐπεδήλωσεν εἰπων, 

κωτὼ δι. ὑψόδεν ἡ Ίκεν εέρσας 
Αἵμαπι µυδαλέαο ε αἱλέρος" 

κ. 

Χο, 

Β. 7. κυλίνδνε] Ατσιπιεπίϊ πεχι8 οἳ ταῖῖο πηαπίξε[ῖο οβεπάαπί 4 ποάαπη εχοϊἀ][ε, εί Ιοσαπα Ρἱοπῖας ἵία αὉ αι- 
έχοτε Εαϊ[ε [οὔρίαπη : κυλίνδων᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ νοτίη (ΟὰγΠ. γ’. 20 5. ) «« Ἔνθα γνότος μέγα κῦµα ποτὶ σκαιὸν ῥίον 
« ὦθει. Καὶ τα μὶν ΚΥΛΙΝΔΩΝ τὴν ἄνωθεν ἔμπίπ]ησαν Φορὰν τοῦ ἀνέμη ἐμφαίνει' τὰ δὲ ΩΘΕΙ, τὴν ἀπὸ τ. κ. 
π. τ. . β. Ἱασυπα εχβ!εε {οἱεπιπὶ εττοτε, εβάσπι γοςε Ρἱ6 Ροβία, ΗΠρτασϊ οσμ]ΐ α ΡΕἴΠΙΟο κυλίνδων 
οοπίῖππο ἵπ α]ίεγαπα Ιποϊάεπ(Όις. 

» ἀλροίωῖε, Ὅμα Επγημε, Δοηγιε γπωη!, ας ν Ζεββγγο, ῥΥπα[σιε γεἰζφμή. 
ον βτοεεί]ας ο κα, εἰ Βογεας έως αἲ πΝ ἷ ονΙε ριαίετεα ἵ]ε Αφι]οπατεπι ρο]απι 

άργα 1ο). Ἡοτιπι παππαιε αἷίας αὖ οτία, αἷῖις 
4 ππετ]άϊε, αἷῑας αὉ οςςλ/{Η, α]ῑας α [εριεπιῖοπε Ρρί- 
ααι. Έτ δυβ(οἶαηας φιἱάσπι Ἠωπιίάας φμΐρρε, ἵπ 
Αιζταπι ααἱρρε εα]άωπα εχίβεπίεπα πιέαευτ; Αι- 
{τετ αμίεπῃ ταγείοεη». ἵπ Εανοπίυπα; Ἐανοπίμς πια- 
5ἱ5 εεΐαπω τατεβεῃο; ἵη Ααιήοπεπι {Εαέζα εκρυγρα- 
τίοπε νετεῖτατ, Ηίπο ε[ε αιιοά αἷε, [περι] {η εεἰε- 
επι Ἀογεανη, ππουἱέφμο ῥγοεείίαε. Ἑοτιπιάεπι νετο 
ποοπίεηίίοπεπι πατητα]ιέετ εχρ]ἱουῖε, ΑΕ ϱαπᾶο 
βογεα. {ωχ [βεγαύαί, οἱ Έωγε Ε} φιαπάο 

Ἄν αλλ ατάααπα εΠε Ἠΐ5, αυ ἴπ ος ποβτο 
εἰπιαίε Παδίτλπέες ΑιβέΓα]επα αυἴεπῃ, οοΠί{α, Ρ{Ο- 
Ειπάαπη. πας 4ς Ῥοτεκ[ϊ αϊάεπι αἴςε, δικα ειε 
Ἀογεας οίυεπε αά ἠήίογα Πμξδίω. Ώυπι παππᾳᾶε 
{ιάϊπομπι νοσβί, ποῖαέ νεηπεῖ ἱπιρείαπῃ ε Παρετῃ]ς 
ἵτταετε, 1 αμοά νῖπι α ρτοξαπάἰοτίῖ ρατίε ἵπ α]τῖο- 
τεπα Ρε]ῃτ. 

ΟΧΙ. Οµοἆ αυίεπι εί Ρ]ινίαγαπῃ σεηεταῖο εχ 
Πιπιίἁα εναρογαίίοπο Παῖ, οοπηπιοη/{ετανίε, ἄϊσεπς, 
«4ρεγε επ Το 710Χ [αρ μἰπο]οηίη. Ἐν δαἹ- 

5Ε 3 

ο ο... 

ος μμ 

ο 

: κος 



κ. ΙΦΗΕΒΡΙ οὗ ΒΙΟ ο τα 

« Αἱμαϊοέοσας ὃ Ψιώδας κατέχευεν ἔραιμ. 

«φςβειρήκει λ, | 
Τών νυν αἷμα κελαθὸν ἐὔῤῥοον ὠμφὶ Σκώμαν δρ εἰ ο 
Ἐσκέδασ᾽ ὄξυς Ἂρης, ψυχα) ὃν, ἄϊδόσδε κατηλὸνν. 

Ὅλεν δλόν ὄὸιν ὅπ τὸ ἀναφερόμδμα πο ἡ «ξὶ γἱὼ ὑδώτων ὑγρὰ, 
ἀναπεφυρμᾶμα τῷ ὕδωτι, ποιαῦτα ανωλεν νωωών Τοῦ ο ντα 
λόγου έχεται κἀκεῖνο, 

"Ἠματ) ὀπωρλνῷ ὅτε λαξρόίατον χέει ὕδωρ' 

τότε » ὁ λιος ἐκ βάδους ἀνασσῶν Ἀ]ὸ ἕηρότητα τ' Της τὸ ὑγθο Ἡ 

Φολερὸ ο) γεώδη ἀναφέρεί τὰ δὲ 1οὸ [βάρους λάσρᾳ Χοταῤῥήγνυται. 
Δἱ μον ὦω ὑγραὶ ἀναθυμιάσές ὑετῶς ολυνῶσιν αἱ 3 ἔηενὰ, ἀνέμαν. 

Ὅπο 3 ὁν νέφει Αποληςῦ ἄνεμος, ἔπειτα βίᾳ ῥήξη τὸ νέφος, βροντὰς 

“μοι. α. 

ὁ ἀσραπὼς Ἀποτελᾶ εἰ ὃ ὀκπίῆοι ἡ ἀσραπὴ, καροονὸν ἀφίησν. Ὅσξ 
εἰδὼς ὁ ποιητὴς, λέγει τὸ τοιαῦτα, 

᾿Ασράψας δὲ µάλα, µεγάλ᾽ ἔκτυπε' 
ἃ 4 2/ 

Χο ο) αλλοίς, 
Ζεὺς δι ὤμυδις βρόντησε, καὶ ἔμβαλε νή! κεραυνό». 

ιΘ. Θεὺς Ξ) πάντες οἵ 3 ὀρ)ῶς θα κστες νομίζασι, 6 ρῶτς 
᾽Αὲὶ }ὸ µέμνηται Ἱ' }εῶν, λέων, 

----μµάκαρες 9εοὶ ῥέα («ώωτες. . ων. 

Ὅμηρος. 
ι 

᾿ΑΦάνατοι }ὸ ὄντες ῥᾳδίαν χο ἄπανσων ἔχεσ Ὁ τὸ ζῆν Φύσν, καὶ οὐ δὲ- 

Β Α. 6. τὰ ὕδατι] Ἐοτίε, το) ὑετῷ. 

σκἶπε εοη/ῥετ/α: ώς ε[μιάεγαί Λι, Ῥτανάϊκεταί 
επίπι, δαηρσαΐπε εοπΗπάε]α! «Χαπίῤισι Ἰήαυογς ἐγ1- 
ε]επέε, «44 απίπιας Ὁ]ωσπίς ἵπ αἰγί γερπα [0ῇ- 
θα. Ὁπάε εοπβαῖ, ι]ω[πποάί Ώμπιογες (αμἱ εκ 
ααυἱς εετεβτῖοις εχμα]απε) απμπῃ ἆ4υα ρειπαϊχεά 
βαετίπε, ε [αρεγηῖς ἀεοτίαπα {εττί. Ἑ ]α[άεπι νετο ᾶ- 
εοπῖς εε Ἱ]]ιά εΠ, {ιημί {εππρας, υεβεΠΙΕΗΣ ΦΙ0 
}πάζσμν {πιδεν. Ἔωπι επίπι δοἱ Ρτορίετ Γεττα 
Πεείεαίεπι, εκ Ρρτοβιπάϊαίε Ἠμπιοτες εχίΓ2Ώεῃς, 
τατοῖάα εί εετγεβτῖα {αγίαπα εἀωεῖε; εωτρίόα ααίεπι 
Ρία ροπάετε ἁταπιρυπέωτ. Ηωπίά» ἵίααυε εχΏᾱ- 
Ἰαοπες, Ιππογος ΡΓΟςΓΕΑΠΕ, ποσα γεηίος, Ομαπάο 

νεΓο ἵπ ηυδε γεηεις τεοερίας Παεσῖε, ας ἀεἰπάε νἱ 
πυδεπη ταρεσίε, ζοπίίτυα ες {αἱριΓὰ οτεἙί. «Θἱπ ν6- 
το βι]σασ εχεῖἆαε, Εαἱπιεη επαϊεεῖε. Όιοά ποίοεη 
Ροεία Πι]α[πιοάϊ ἀῑείε, Γαῤσμγε εοηεξῖον ἑοπήέγη 
/οπιέ υεβεππεπίεν. Εά ἵπ αἰς, αρχ ΠΕ ΠΜ 
εῦιεη γα έδ[φιο ἐγί{ε]εη ]πέμ]η. 

ΟΧΙΗΠ. Ώεος ε[ε, ααοϊᾳμοί τοέτε {επῖωπέ, αἶά. 
ἔταηζατ, εἲ ἱπργίπείς Ἡοππετας, Θαδίηάε πβπηαε Γ6- 
οτπη ππεπηϊηϊε, ἀϊςεῃς, Γοἶέεες [εβετί υἱαπι άν κεγε 
δεαίαση, Ῥεγρείμαην Γαεἱ]οπφε {η Ομαπάοφιϊ- 
ἀεπι επίπῃ Ιπιπποτία]ες {αηΐ, {αο!]επα εί Ιπίετίεας εκ- 
Ρετίεπι Ἠαῦεηέ γἱγεπάϊ οοπάΙίοηοΙΏ, πες ορυς 5 
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κ. οται τροφῇς, Ἡς δεῖται Ἱ. θνητή ζόων τὰ σωµατα; 

Οὐ ὁὸ σἴτον ἔδεσ', οὐ αίνεσ᾽ αάθοπτε οἶνον, 
Τάνεχ ἀναίμωές εἴσι, καὶ ἀθοένατοι καλέονται. 

ϱιΥ. ᾿Ἐπὲ δὲ ἐδεῖτο ἡ ποίησιο }εῶν ὀνεργοιύτων, ἵνα πὑὼ γνώμίω 

αὐὴ αἰῶ ήσὰ τἶο ὀντυγγουόντων «δασίση, «ξιέδηκεν αὐτοῖς σωµµτα 

6ὐδὲν δὲ ἄλλο σώματος εἶδος ἢ τῷ ανθρώπου, δεκτικόν' ὅδυ ὀσήμης 9 
λόγΕ, «φἘοσειχάσας ἔχόσον τἴό εῶν, μὲ τᾶ κοσμῆσαι µεγε]ει τε κά 

κάλλει, ἅμα καὶ τῶτο ὑσέδεξε, «τὸ εἰκόνας κο ἀγάλμαπα εῶν μὲ τᾶ 

εἰς ἀνθρώπων εἶδος ἠκριθωμῆῤα ἱδύθδαι, ὑπὲρ τῇ πωεέχεν ὁπόμνησν 

πο τοῖς ἔλαόσον Φρονοῦσιν, ὅτι εἰ }εοί. | 
ειδ. Τόπων δὲ πόντων Ἀρχηγὸν, καὶ ἡγεμόνα τὸν «βῶτον Ἰεὸν νοµι- 

ζόντων αγ Σείσων «φιλοσόφων αἰσώματον. ὄντα, Χο νοήσἁ μᾶλλον Χατα- 

ληήὸν, καὶ Ὅμηρος ζεῦτα ὑπολαμοάνων Φαίνε;), παρ ᾧ λέγε) ὁ 2409, | 

) 

Χ, 

πωτὴρ ὠνδρῶν τε εῶν τε" 

Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κροίδη, ὕπατε κρειόντων. 

Καὶ αὐτὸς μὸ ὁ Ζάύς Φησν, 
Ὅοσο ἐγὼ σερί τ᾽ εἰμὶ δεῶν, σξί τ’ εἴμ ἀννρώπων" 

ἡ δὲ ᾿Α9ίωᾶ «σθὺς αὐτὸν, 

Εὖ νυ καὶ ἡμέῖς ἴδμεν ὅ τοι ο) ένος οἕκ. ἐπιεικτόν. 

Α.η. 
Β.ι, 

εβ αἰἰππεπίο, 4:ο πποτία]ία ορις Ἠαδεπέ απἰπιαη(ῖα; 
φορά [απρμίπεν ΠεΕΠΟΣ (Ί4ΥΠε υαεαπί ἰάεσφμε εἰδηγ, 
πες ος Παεερὶ άωπεγα ἀεσιμ/]αΜί. 
«ΟΧΙ. Ῥουτο αααπῃ ροε[ς ορις Ἠαδετεί Ὠίϊς 
παηίπιε οεἷοβί, 6οζιπα μὲ ποίοπεπι {εηβιῖ Ἱερεῃ- 
Ώμπι εχροπετεί, Γ]6 «οἵροτα ατιεῖρωϊε,. Όμμπι 
νετο πι]]α αἰία «οτροτίς {ΟΓΠΙ4, Ργαίεγαιαπη Ποπηῖ - 
Πί8, {οἱεηεῖα ας οΓαίϊοηίς «αραχ Πε; {αέα υπίυίσιι- 
Ἰαίᾳιε Ώεογυπι αι εαάϊπε, «απῃ ογπαία, ππαρη(ει- 
ἀῑπε, εί εἰεραπεία, Πππυ] εἴ Ίος [αρίπαϊσανίε, 4ο 
Ραέϊο Ἱπιαρίηες εἰ {αίμα Τεοτυπι, αἆ Ποπιίπιπι 
εββρίεπι 44εο αεευταίς [αὈτοίαξία, ΡοπετεπέυΣ, υ 

τὸν γνώµην αὐτῶν αἰδήσοι] Ἐοτίε, τὸν γνῶσι αὐτῶν τῇ αἰδήσει----. ἳ 
μετα τῷ εἰς ὠνλεώπων] Ὠε]επάμπι μετὰ τοῦ, πί Ῥετρεταπα εκ απίεοεᾶεπ(ῖθας τερειϊξωπῃ, 

εἰ πιῖπαςφ Ρτιἀεπεῖοις αἀπιοπίείοπεπι ρταΡετεηί, 
Ώεος εχετε. 
ΟΧΙΝ. Οείεταπι αμαηάο ρια απ βαπηῖ αυίααε 

Ρλή]οίορποταπι ρηήπιαίσπα {λαπι Ώευπη, ἀμοεπι εἰ 
Ρϊπείρεπα οπιπίωΠη, ἵποοτροτειπα ε[ε, εἰ οορη]εῖ- 
οπε ἀμηίαχαί οοπιργεπεπδί]επα ατρἰίτεηέως, Ἠο- 
ππετυς 4μοσιε ας ετεἆετε γἱάείατ, Αριά αμεπα 
Ταρίτετ αρρε]ίατατ, Ὦαἰεγ βοπσηφ με Ώεωηφμο: εἴ, 
ρε Ο ῥᾳ/εΥ ορίπιεν ῥγκε[ες ΠπαςπΙβεογπι Ίπλο 
εέ Ιρίε Παρίτεγ Ἰωᾳ ας, Ἐν εσο Ὠ(ὴ [μβεγὲς 
Λ//7ο, Πογίαέδεις αίφμε. Νδίπεινα ἀεπίφιε ο ειπα, 
Λος δεπε εα]]ρηπςσ, Φτιάύη {8 ἔια Ππασπα βῥοΐε[ίας. δἱ 

- 
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Εἰ ὃ οε και τῶτο ζητῆσαῃ, εἰ νοητὸν ἠπίςοτο τὸν εὺν, οὖχ ἄνπκρυς μδὸ, 
«/ 9 / Ν ου ος ε ο 2 ατε ὂν πορσἡ πολὺ τὸ μμθώδες ἐχάση, ὅμως δὲ ὅδι χοπιμαθεῦ, ὂν 
ος Φησν, 

Εὔὖρεν δι, εὐρύοπω ΙΚρονίδίω ἅτερ ἥμενον ὤλλων' 

πο ὂν οἷς αὐτὸς λέγει, 
Αλλ᾽ ἤται μὲν ἐγὼ µενέω π]υχὶ Οὐλύμποιο δι ιν ουσω 

| Ἅμενος, ἔνθ᾽ ὁρόων Φρένα τέρψοµαι' | δν) ην 

ἡ }ὸ µόνωσις αὗτη, καὶ τὸ μὴ καζαιμ.ιγνόἀν τοῖς ἄλλοις Οεοῖς ἑαυτὸν, Ἀλλὰ 
Ἀέρεω ἑαυτῷ σιµωόντα, ὢ χρώμΏμον ἠσυχίαν ἄφοντι, καὶ αεὶ αἱφκοσμῶντ 
τὸ παντα, τὼ τὸ νοητὸ 9εᾷ Φφύσν παρίησω.  Οἵδε δὲ ὅπ νᾶς ὕδιν ὁ ̓ 
Φεὺς, ὁ πανω «ικαμῆμος, κὶ διέπων τὸ πῶν, Φιὸ ὸ ὁ Ποσἱδὼν, ν 

Ἠ μὼ ἀμφοτέροισιν ὁμὸν Ῥνος, ἠδι, ἴα πώτρη, ο ο ποιο 
5 κ Ἂ / Ν / ”/ 3 ’ κ” 

Άλλα Ζεὺς Φεύτερος εγύνει, κα) τολέίονα δει" ΙΑΝ να, 
.- .. κ - 

’ « , - ο Ελ τν] 

κα] τῶτο πολλάκις, λα | 

Ἔνθ οὖν ἄλώώσε, ο 

τῶτο σηµαίνει ὅτι αὲὶ α]ονοξίται. | | | 

θε. Τῆς ὃ τὸ 3εᾶ α[ονοίας ἔχεται καὶ ἡ Πρόνοια, καὶ. Εἰμαρμδύη, / 

αθι ὧν εἴρίωται λόγοι πολλοὶ. αδὰ τοῖς. Φιλοσόφοις. .τότων δὲ πώντων 
τὶς ἀφορμὴς Ὅμηρος παρέχε. Τὰ μῥ τ' Πρφοίας. Ἡν Ἰεῶν ή ἂν καὶ 
λέγοι τς, ὅπου | πάσης ἳ ποιήσεως οὐ µόνον «φθὺς δλλήλες ὑπὲρ ἡν 

. νοητὸν] Ῥεπο Ἠαδεί, Ἱ. ο. ὔ{ε]]εσιδί]ρπι, αἱ τεάἁ]άϊ, Ροβ αῑοβθ. Ῥετρεταπι ἵπ εἀ[ῖίοπε (αεί, ἐποΗσεμίεπε. 
. χρώμενον ἠσυχίαν ἄγοντι] Βαπαπι εβ: {αδϊπιεΙΙφεπάατα ἑαντω. Εκηυϊβία ἀῑδιο. ζωών ὁ 
« ὁ Ποσειδὼν] 1ΤΠΠΙΟ «οερὶ τοῦ Ποσειδώνος. Ἡ. ν. 254. ᾿ 
εδ Ἰα] Τι τενοσανῖ εκ Απιβ. εἲ ἨΠοπιετίοίθ εἀ]ϊοπίθαθ. Ὑπΐσο Ίπδε α ΒίερΗ. ἠδέ γε. - " 
. Τὰ μὲν τῆς Πρ.] Ἐεαπῖτο Καὶ τὰ μὲν τῆς Πρ. 

ο ο. 

Ῥυδειπαί,. Νερίαπας παπιααε ΙπαπΙε; ζ φορ 
ϱ/2 «οφ ιαῖέ πεπς [αἐγἰφιε μηρίφμε, }αρήεγ αἱ { 
ο σεπζες πε, ῥΙΗγαφε Που. Αἴηιε Ἡ  ρι 

γε]ηε ἵπ 11ο, 0757 ΓΩ αἶα ες ἠανή, 

Ε ιταλήἹ 

νετο εί πος ας Γετε οροίεί, 4Ώ Ώευπι Ιη{εΠ]ρῖ- 
δί]επι εΠε {αινετίε, ΠοΏ ἀῑ[ετίε αι]άεπα (μεροῖε ἱπ 
ΡοεΠ, αὖπε ππα]εα {αὈα]οία αἀπαϊχία Ἠαοεε,) αταππεῃ 
εκ [5 εοἩΐρετε Ἠεεί, ἵη ααῖθας αἷε, Ὑαβήίεγ ουηπί-- 

τε! σακο υἱάεης ἑπυρπές οΥ1ὲ [εογῇβῃ. Έτ η αμῖδις 1ρίε αἲξ, 
εσο ῥαγίε [ἐάεηΣ εα]ῇ ἀε]εέῖογ αδπάε. Πτα πατη- 
αὐς {ο]εμάο, εξ αασά α]ῑῖς Ώ]ῖς {6 πο οοπ]αησετεῖ, 
{εὰ σαιἀετεί ααοά {εοιπι Ιρίε «Πε, εί «οπιπιοάο 
οτίο {ταετεεισ, ας [αὈἰπάε οπηπία ρετοτπατεί, πίε]- 
Ηρϊδ]ις ΤΏεἱ παεµταπη ρα: {ε{ετι. Νογίε Ργαίετεα 
ααοά Ώεις πιεῃς εβ, ααὶ ομηέτα {εἴε, εἲ ειπέϊτα 

Ίονεπι (επιρεΓ εοσίίατε. 
ΟΧΥ. Οετετάπι αἆ Ὠεῖ πιεπέεπα Ῥτογ]άεπεῖά 

εί Έαΐμπι ρετεῖήεέ, ἂε ααῖθα» ΡΗΙΙο(ορΗῖ πια] τα γεῖ- 
Ῥα Πεοεταπῖ. ἩἨοταπι αἀίεπι οππῖαπα Ποπ! 
Ιπ]ήα [αρρεάΙ(ανίε, Ας ἆε Ῥτογίάεπεῖα ααϊάεια Ώε 
οταπι α ιά αεεῖπεί ἄϊοετε  Ὁιαπάο Ρεί οπΊπε 
ε[ῖπι ΠοἨ ἔάπεαπα Ίπέεγ Γε[ε ἃε Ποπιϊπίδας ἆ : 
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Αα ἀνθρώπων Ἀ/Φλέγώτωρ λλὰ καὶ χωπαρώντες οι πἱὼ «γἱῶ τοῖς ἀνθρώ- 

ποις ὁμιλοῦσν; ᾿Ολύία δὲ «αδείγματος ἔνεχα, Ἰεασυμελαι, ὂν οἷς δω 
ὁ Ζεὺς λέγων «φθὺς τὸν αἀδελφὸν, 

Ἔγνως, Ἐννοσίγαιε, ἐμζὼ δνὶ σήθεσι (1λὼ, 
ον 

Ών ε'εκα 

κοὶ ὂν ὤλλοις, 
ζωωάγειρα' µέλασί µοι ὀλλύμενοί περ 

Ὢ πόποι, ἢ «ίλον ἄνδλα διωκόµενον ὦὶ τέχος 
Ὀφθαλμᾶσιν ὀρῶμαι, ἐμὸν δι ὀλοφύρε) ἧτορ. 

δι. Ἔπ δὲ τὸ βασπλιὼν αξίωμα καὶ τὸ «ιλάνθρωπον ἦθος ἐμ- 

Φαίει, εἰπὼν, 
Πῶς ἂν ἔπεπ᾽ Ὄδυσπος ἐγὼ Φείοιο λαθοίµέω, 
Ὃς σεὶ μὲν νόον ἐδὶ βροτῶν, σεν ὃν ἱρὰ Φεόῖσιν 
᾽Αθουώτοισι δέδωκε, τοὶ ἔρουὸν εὐρὺν ἔχμσι ; 

ὂν οἷς ὁρᾷν ὅδι ὅτπ ἐπήνεσε τὸν ὤνδρα, «Ἔῶτο ο τῷ νομὸ ἔχευ' 
δεύτερον δὲ, ὀπὶ τῷ σέοει θεές. 

ειζ’. Τῶς δὲ αὐτος τοῖς αἰνθρώποις ὁμιλοιῦᾶς καὶ συμπονοκβᾶ, 

ποιό τὰς τὰς, ὂν πολλοῖς ὅὸι χοπαιμαεν' ὥασερ κοὶ τὼ ᾿ΑΦίωᾶν 

ποτὲ μὴν τώ ̓ Αχιλλεϊ, αεὶ ὃ τῷ ̓ Οδυοσῖ καὶ τὸν Ἑρμίῳ τῷ Πειάμῳ, 
καὶ αὗ παλι τῷ. Ὁδυσσ. 
ια  ὁν αν . λ 

«ζασατεῦ οἴετω, Φπὶ γὸ, 

Καβδολη δὲ ἂει τὰς Ἰεὰς τοῖς ἀνδρώποις 

Κα τε 9εὸ ζένοισιν ἐομκότες ἀλλοδαποῖσι, 
Πων]σίοι τελέθον]ες, ἐπισρωφῶσι σσόληας, 

Ανθρώπων ὕθραν τε ὶ εὐνομίζω ἐφορῶ]]ες. 

Α..2. 9εασόμενα] Απιῆ. θεασώμιδα. 

γεταπη εἴίατη η {ΕΓΓΩΠΑ ἀεί[οεπάεηίες, ου Ποπηϊηϊ- 
Ῥμ9 «οπνετίαπέωτ. θεά ραµςα εχεπηρ]ἰ ρτλίία «Οη- 
{επιρ]επους, ἵπ α μίας . αἆ {παίτεπι ἱπαυίξ, 
δείς, Νεβέωπε, ευ εγ πο γα ῥᾳ]αίία «ας Άωπε ἐέ- 
πεαπέ εηέ]ος ἕ γη [η ῥεγεωμ/ες. Ἐς ἵπ αἱ]. 
Ελει εεγέε βοπιίπεηι Γσίεπίεηι παμία εἰγοιοι Ῥεγ-- 
εάγ1ή υίάεον ῥεζτ/ζ ιο ΕΙ ο εἱά{1.. 

ΟΧΥΙ. Αά Ἠας τερίαπι Ώδοτυπι ἀῑσηϊεαίεπη, 
εί ε{ρα Ἠμπιαπιπα εΏυς αΠἹοτεΠα Πσηίβσαί, ἀϊοεῃθ, 
Άοα ερο αῑυπί ῥο/1ρας οδ]ές [ες Ε[Ι φέσι, 
ΦΗ4 εΠέε Ροηιέπες ῥγισεε]]έ εἰ αγίς Ώήνογιση ῥεε- 
4ο ἱπεεπά(ή ῥίπριία /άεγα. Ίπ ααίδις οεἴπετε Ἱ]- 

σε, γίγαπα ἴ]χαπα ρτίππο α πιεπείς ργιάεηέία, ἀείπάς 
1 Ρἰείαίε εἴρα Ώεος οο]]αιάατί. 
ΟΧΥΤ. Οείεταπι ᾳμο ρᾳᾶ8ο σπα 1115 {ρῇς Ἡο- 

πιπίρις Ώεος οοηνετίαηίες ας οο]]αδοΓαληίες βΠ- 
σας, η πιμ]εῖς ε[ῖ ρετάἰ{οετε. Όε αα σπα ΜΙπεΓναπα 
αἱἱφιαηάο Αλί], {επιρετ αωίεπι Ὀ]γῆαι: Μετειι- 
τίαπῃ ααίεπα Ῥτίαπιο εί απαπάοαιε Ὀ]γῆι, αίαιιε 1π 
υπἰγετίαπι Ώεος Ποππϊπίθις {επιρετ αἀεβε ριίαε, 
2ἳε παπηᾳυε, ΟΗ {ωβεγί εκ «σφμο ἐγαξαπὲ ῥοηηίπες 
ῥεγεργίπος, Ἰπαίσεμαίφμε [ημή, υα/απέ εἳ παπία 
οεζ[α, 7βΗσηι Γῥεζίαπὲ ῥΙΠάΠάΖΗ, ας ἱππρία Γαέζα. 
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ει. «τῆς δὲ Ἠρονοίας τῶν Οιῶν ἴφιον ὅοι το Ἀιβώυφνηναφην» 

οἰνδρώπους (μοι καὶ τῶτό Φησιν ὁ ποιητὴς ὀμαργέσαται, 

οὐ 9ὃ έτλια ἔργα 9εὰ Ιλέδσιν, 
Άλλα ἆ κίω θωφε λ να ὄγἃ ο. 

κάν 
Ζεὺς ὅτε ὃ τ' ὤνδρεοσι κσ]εοσάμενος χαλεπήνη, 

Οἱ (4 εἰν ἀγορῇ σκολιὼς κέήνωσι 3ἐμισας. 

Ὥσσερ 9 τὰς θεὺς αερνοαμᾶῥας Ἡ τ ἀνθρώπων εἰσάγε, ὕτω κοὶ τὰς ἄν- 
ρώπως μεμνημδῥες αὐτῶν ὂν πάση τύχη" κο ὁ μὺ εὐημερων. μὰι 

τηγός Φηση, 
Ἔλπομαι, εὐχόμενος Δι τ' ἄλλοιόν τε 9εώσιν, 
Ἐξελάαν Εν2ΕΙδε κιώρις κηρεοσιβορήτες.. | 

ὁ 3 κυδιωεύων, ἳ | 
' Ζεὺ ον ὠλλὼ σὺ ῥῦσαι ὑπ᾽ Πέρος υἷας ᾽Αχαιῶν' | κα 

κα] πάλη, ὁ μῤ κτείνας, | σ ος 

| Ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδια 9εὼ δαµάσιοδοι ἔδωκων" | 

ὁ Ὁ Φνήσκων, | ν 
Φράζεο νιω - τι τῶν μζώιμα γνωμαι. 

ΤΙόδεν ου ἆλλοὺον ἡ ἐν τ ερημένων. ὅαι τὸ δόγμα, ἀκξνο Στωϊκῶν, 

ει. Τὸ δὲ ἕνα μὲν 5) τὸν , οὐμπολιτῦκῶαῃ δὲ ὂν ἀπά 
Φεὺς ὢ ἀνθρώπως Φιχοιοσιύης µετέχοᾶ, Φύσἀ. Καὶ 3ὸ ὅταν εἴπη, 

Ζεὺς Θέμι' ὀκέλάωσε 9εὺς ὠγορίώδε καλέοσαι. 
τῇ αὐτ' δελακέρφυνε λεὰς ἀγορίωδι ἀκάλεοσας : 
Ἠ πι σὶ Τρώων καὶ Αχαιῶν µερµηξάζεις ; 

Ὁ. Ο. μετέχοντας φύσει] Αιέζοι αἀάιάιΠε νιἀείατ, ὐδὲ τῶτο ἔλανεν αὐτὸν, νε] Επηϊιε απῖά. 

ΟΣΧΥΠΙ. Ὠϊνίπα αυίεπι Ῥτονἱἀεπεῖα: ρεευ]ῖ- 
τε ε{, νε]]ε ια: Ποπαίπες Ίωε νίναηί, Αίαιε ἵ- 
βιιά Ῥοσία ε]ατ]βόπις | ἱπαυῖς, {παργοδα Γαέλα ῥοπιίπαηη 
/αρεγί αυεγ[απέµγ, βοπε/ίος Εκίπιίοίφιε υἰγου ῥγε[ίο 
«ἱσπαπίων ῥαδετε: εἰ παϊσπαίαν {ν δαμιγπίµον 

/εγυαδὶς αὖ αεγε Όντο. Ἐτ ταπας ἶ6, αἱ ἵπεες- 
{εοεταῖ, «μαπάοφιίάεηη Ρε ῥογιέπεηι ἀοηπιά υ(γἐ-- 
{ε )ε0γ ΜΗ. Μοτίεπε νείο, ἔαγε αξεν πε μίά μλά 
ἱσογαηη ΠΠ ηΙπα ἰάώΠ. Ὁ πὰςε 1βίεαΓ ΕΑὶν οπιον 
τοΐσοταπι Ρ]αείταπι, αμα εκ ΡΓςάΙ 

ε[ζφιεε ποείυ, «Ὁ μί υἱσίεπέεγ ασαιπὲν ης σαπέ αίφμε 
γεβεωπέ. ΈῬοττο αμεπιαάπιοάαπι Ώλεος Ποπήπίρας 
Ρτοίριεϊεηίςς, 1{α εί Ποπιίπες Πβογωπα ΠΊΕΙΠΟΓΕΦ 1π 
ο υαγῖς ἔοτευπα, ἱπάμεῖε. Αἴαιε ἀικ αμίάεπι ρ{ο- 
άρετε Άσεῃς, Ιπαυῖς, ὄβες 7πο πάσπα {επεί, υοὔμφηε 

7ουἱν [ωῤογί/φιε (αμπέλὲς πε ]αείο, ῥερκίεγε φμοά 
{πάε εῶπες ΠΗ. Ῥετίο]ίαπς γετο, Τωβήεγ αἱ γορίίο, 

παῦει ὁ 
ΟΣΧΙΧ. Ὠεπίφιε απαπα εΠε αλά) Ἂ μή 

«ο εί Ίλεοφ εί Ἱοπιίπες, αἱ παζιτα ]βίεία: ραγεῖςί- 
ρες ἄπες τεπιρυδ]ίσαπι Πτι] αἀπϊπίβτατε, Επῖπι 
4ωαπάο φως, Ὠήνα Τροπίς [βεγος [η λρυύς 
απίε εοερΗῇ. ὤ τω γης εὖς εοσίον ή 

/ῥΙεπάειὁ Δππφιίά [οὐμείίς εξ Τεμο1ον Μπφωλά 
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α ή ὤλλο ἠποδείωυσι, ἢ ὅτι νόµω πόλεως ὁ χόσµος Φδιοικἔται, κο «ὦθ2- 

θαλάύονται οἱ }εοὶ ἀξάρχοντος τὸ }εῶν τε κοὶ ἀνθρώπων πατρός; 
οκ. Τὼ δὲ περ) τῆς Εἱμαρμλης δύξαν δείκνυσν ἐν. ὀκέίνοις 

σεφως, 
Μάραν ὃν οὔ οὔ τνό Φημι σεφυγμέον ἔμμεναι ὠλλῶν 
᾿Οὐ καχὸν, ἐδὲ μὲν ελ λὸν, ἐπ{ὼ τὸ σρώτο ήτα’ 

κοὶ ὂν οσἷς ἄλλοις κβατιύει τίὼ διώαμιν ὃ Εἰωκεμδῥης. ἩἨγεται μῤ 

μ Το χοὶ αὐτὸς, ὥασερ κο] μετ' αὐτὸν οἱ δοχιμώτατοι ἡψ Φιλοσφων, 

ΓΙλάτων κο ᾽Αβιρυτέλης κο] Θεόφρρεο», οὐ παντα, χοδ’ Εὶμαςμὴρίω 
Φδαγίνεῶ αι, δλλά τι κοὶ οὖχι τοῖς ἀνθρώποις -Σ), ὧν πσάρχευ μὸλ το 
ἀκούστον, τότω δὲ πως σιωωάπ]ειν τὸ Ἀφτήμα[κασμδῥο, ὅταν τις «βαξας 
ὃ βέλετα, εἰς ὁ μὴ βόλεται ἐμπέση. Καὶ Ὅῦτα σιφῶς ὂν πολλοῖς 
δεδήλωκεν, ὧσε καὶ ὂν παῖς Ὀρχαϊς ἐχατέρας τῆς ποιήσεως ὁν μδ τῇ 

ο Ἰλιάδι λέγων τ ὀςγὰὸ τῇ Αχιλλέως αἴήαν τῆς ἀπωλείας τ' Ἑλλλώων 
Ἀλνέδα, καὶ τότε 7 Διὸς βόλησν ὀκτελεῶίώῴα ὂν δὲ τῇ Ὀδυσπία, 

τὸς ἐπιίρους τῇ ᾿Ὀδυυσέως αἱ τὸ αὐθδ αἀθαλίαν ὀλέθρῳ «θιπεσῶν' 
ὀξήμαρτον ον ἀψάμδροι Ὑ π. ἱερῶν τᾶ Ἡλία βοῶν, ξὸν ως μάς, ῶν)- 

ὃν ὦ ὃ ὦ σοωρµο, 
Τας εἰ με κ᾿ ἀσυέας ἑάσης, όσν δὲ μέδιαι, 

Κα κεν ἔτ εἲς Ἰώκίω κακά περ ποέργοντες κοιο)ε" 
Εἰ δέ κε σίνήαῃ, τότε τοι τεκμαρομ’ ὄλεθρον. 

Α, 7. καὶ ἓν οἷς ἄλλοις] Περοπάυπη, ἐ ἓν οἷς, καὶ ἄλλοις----. 

Β. 6. ὧγε καὶ] Ἐοτίε, ὥσπερ καὶ. 

Αεδίυὴ ὃ Οιίά αΠιὰ Πσπ]βσαί, αυλπα αιιοά ΠΠυΗ- 
ἆνς οἰν]ήδις Ἱεσῖοις αἀπαπΙβτεειγὸ αἴαιε ἀῑῖ ρα» 
ο. -- ΡιαΠἀεπίε εε ἁεογιπι εἰ Ποπιίπαπα 

σχΧ. Οείεταπῃ ορίπίοποπι ἆε Εαίο ἵπ Π]ϊς οἵ- 
τδἠάς Ρεπίρίοιε, Ραΐα [μα ε[Πιρὶοέ ποπ φμή[σμαηε, 
{νε [ὲ 11 δέγεπµµς, ἐσπανμς, Φα {μοέπη α[λεκεγίέ 
απ. Αί Ιπίει αἶῖα, ἵπ αίοις Εα ροζεπείαπι 
εοπῄγπιαῖ, Τρία ᾳποφιε ατβίΕΓΑΕΙΓ (Ποιε εε ρτοῦα- 
οβαπαί ρΗΙ]οίορποταπι αιἱ Ρροβ ευπΙ γίριεγαης, 
Ῥ]αΐο, Ατηζοιε]ες, ας Ί ΠεορΗταβις) ποη οπιηία 
{πιο εγεπίτε, {εά αἰαιῖὰ εείαπι ἵπ Ποπιϊπίθις εῃε 
πεαπη, μὲ αμδις Ἠθετα Πέ νο]πία. Ἠιίς αμίοπι 

ΥοΟΙ. Υ. 

πεςεβι(αίεπι αιοάαπιπιοἆο οοπ]ηρί, ἆαπι αΠφαῖς 
ηος αιοά εωρ!{, ἆδεῃς, ἵπ 1ά αιοά ποη γυ]έ, Ιηςῖ- 
ἁῑε. Αίαιε Ἠαες ρεγ[ρίοιε ἵπ πιυ]ής ἀεο]ατανῖς, αξ 
ἵπ αἰγίαίααε Ρροειηλς εχοτάίο. ΤΠ Πίαάε ἀϊοεμς, 
εβιὴ ἵγαπ σγα[ὲς εκτ εσ{]αη ανν {[ε, αέφιιε ἔεηη 
. υο]μπέαίεηη εοπιβἰείατη «[[ε. Ογῆεα νετο, 

5 η γη βγοβέετ {επεγἑαίοήη ἴπ ΡεΓΗΙΕΙ 27Η πο 

, εἰφπεταπί επίπα, ἆάπι βοΓας Ῥμοςδί Ῥονες 
αιεἱρετληῖ, αιαΠάο αὖ εἶ αρίµπετε Πουίῇε. Αά 
Άωπο επίπι πιοάµπα ρταάϊδχυπα εγαῖ, Εαν /ησά0 
«πεεας ἀὐππί[εγὲς γε φιῤείε, Γε[ίζεπι γε Φαγι- 
υἱγ Γαξαέμς ῥαδεδίς: [ιαάεγε [η {εηέεο, Γαείες ἐπι- 
βµπε πὲε εἰ μά, -Φἱο ποια νἰοίατε, ἵπ ἱρῇς Πεαπι, 

δα 
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Οὕτως τὸ Ὦ μὴ ἀθικῆσαι, ἐπ αὐτοῖς τὸ δὲ αδικήσωνᾶ, Ἀπολέθλαι, ὂν Α 
τ' Εἱμαρμθής ἀχόληθον {ὠ. 

εκα. Ἔνεσ δὲ καὶ τὸ ἄλλως συµθαῖνον ἐκ Προφοίας αἱοφυγεῖ, ὅπε 
ὀν τούτῳ παράςησν, 

Ἔνθα δὲ κα) δύςίωος ὑπὲρ μόρο ὤλετ' Ὀδυσσεὺς, 
Εἰ µη ἐπὶ ΦρεΏ 99ἠκε 9εὰ γλαυκῶπις ᾿Α9 η. 
᾽Αμϕπέρσι Ὦ χερῶν επεοσύµενος λώθε σέτρης, 
Της ἔχετο σενώχων, ἕως μέγα κύμα ποερηλ»εν᾿ 

͵ κα Ἡ στὰ / / ολ Αν 2 / 2 
ὀντοῦὃοι ὴ9 ἐκ. τὰ ὀναντια κιδωόθων 1προ τύχης Ἀπολέῷ αι, ὂκ. Τρ9- 

νοίας ἐσώ»η. 
ἐκβ. Καπ δὲ αι ἰ  Ῥείων πολλοὶ χοὶ ποιχίλοι «δοι τοῖς «Φι- 

λοσόφοις, τὰς πλείεος ἀφορμὰς ο Ὁμήρω λασβσν, ὅτω καὶ αι τἶ 
ἀνθρωπείων «φβωγμάτων, ὧν «βῶτον «ξι τῆς Ψυχῆς "ειροσωμέγα. 
Τὸ μὴν δὴ ἵδ δογμάτων, Πνδοιγόρου καὶ Πλάτωνος, γωναιότατόν ὅδι, τὸ 
5) τὼὸ Ψυχἰὼ αθάνατο, ᾗ καὶ πτερὼ τὸ λόγῳ «θοσήθησν ὁ Πλά- 
πω. Τίς ον τοῦτο «Φβῶτον ἀνεφώνησν; Όμηρος, επὼν ἄλλα τε, 
καὶ ταῦτα, | 

Ψυχὴ δι, ὃν ῥεέων σποιμόη, ἄϊδόσδε [βεθήκει, 

” ἃ μ δα σι υ, »/ / ἡ 2/ ου / ΔΝ 

εἰς τὸν ἀείιδη καὶ αόρατου, εἴτε αέροι }είη τς εἴτε Ἰπογειον, οπου. Κα] 
ὂν μὲν τῇ Ἰλιάδι, ποιών . τὰ Πατρόκλε Ψυχἰὼ ἐφικιμδῥίω κριµω- 
µέθω τὰ ᾿Αχιλλὲ, , 

Ἠλθε οι ὅτη Ψψυχὴ Πωτόοκλήος δειλόῖο" 

Β.Λ. ποικίλοι] Ῥοτίε, ποικέλοι εἰσὶ λόγον. 

αυ Ρἰεγααιε εαταπι Ιηϊεία εκ Ἡοπιείο αεοερετιηί, 
1 

Ρετῖτε αυέεπι αὐάπῃ γἱο]αΠεηί, εχ Ἐαίο «οπ{ε(εης 
ς εί ὧε Ἠαπιαπίς τεὂις. Ῥτίπιαπι αυίεπι 4ε Απὶ- εΓαίῖ. 

πια ἱγαάετε οοπαΡίπιαγ. ἹΤπίετ ρ]αοῖία ἴαπε Βγί]α- ΟΧΧΙ. Ῥοβαπιας αυίεπι εί τά ααοά {οτιε αςε- 
ἁῑε, εγίίατε ρετ Ῥτογ]άεπίίασ, 1ὰ αιοά ἴπ Ἆος οἵ- 
τεπάϊε, Ηίε Πιαογίσάες ῥγαίεν Γαέῶᾳ ῥεγΗ/[ει, (αᾱ- 
α πὶ Ραΐατ ἄεα [σσε[β[ει, µίγαφιε Εαἴια εὐγγί- 
δεγεί [κα εωβίάε, {άφιε ἐεπεγεί, Ώοπες [ιπο/σην 
{ση ζσισείρ Φμ{ε[εογεί «φιοΥ. Ἠηίς επῖπι 6 «0Π- 
εγατίο Ρρετῖο]ίρης, αωαηταπι αἆ {οτίωπατα, Ιπεετί- 
εταῖ; Ρετ ρτονΙἀεηίίαπι αυζεπῃ {ετναίυς ε{. 

ΟΣΧΙΙ. Οµεπιαἁπιοάμπι Υετο ἆε ἁῑνίπίς τεῦας 
τωμ]ε εἴ νατῖα {επίεητῖα {απί αραιά Ρή]οίορ]ος, 

σογαε εί Ρ]ατοπῖς, οεἰεβεγγίπιαπα ε{ε, ααοά {είπε 
Απίπιαπι Ἱπιπποτία]επι εΠε; απάἆε οί αἷας Ρἱαΐο ΓΑ-- 
εἰοπί αεῖρι]ε.. Ουῖς εΓρο Μβιά ρτίπιας ἀεοτενίεξ 
Ἠοππετας, αἱ ἵπτες αἰῖα εἰ Ίαο ἀῑοίε, «44 απίπα 
εΧ πιεῤγ{ς υοἰίαὶ Ῥμίοπίς {π αάετ. Ἱπ οῬίοαταπα 
πα άαπη, εξ Ἱποοη[ρίσμαπα Ίοσμπῃ, Πγε αι Άαπς 
Άεγειπῃ, γε {μδίετταπεαπι εχΙ{πιεί, Αίαιο ἴπ 
Π]]αάε φαἰάεσι Ῥαττος]ί απίππαπι ἀοτπιίεμά Αοἰί]]1 
αθμβϊειε Βπρίο, Ὀπύγα ἠάεπφιαάς υἷ[α ο πιβὲ 

το ο πο ο σον να ο τω πω το ὕὙἍ-.- 



ν κο Αρ να 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Β. 750 

α χοὴ λόγες ὠιπά «ριήθησι, ὂν οἷς καὶ τῶτο λέγει, 
Τηλέ µε εἴργεσι ψυχαὶ, εἴδωλα καµόντων. 

Ἐν δὲ τῇ ̓ Οδυσεία, δ ὅλης τῆς νεχυίας τά ἄλλο ἢ τὰς ψυλὰς δείκνυσι 
μῷ 9αίνατον αἱ μλρόσας, καὶ Φ)εγομένας ἅμα, τὰ πσιῖν τί αἵματος : 

καὶ }ὸ τῶτο ᾖδει, ὅτι τὸ αἷμα. νομὴ καὶ τεοφή ὅδι τῇ Φνόύματος τὸ δὲ 
ώ 2/ να πα ολ ἂν ο ' 

Ὄγευμα, επ αυτή Ἡ Ψυχὴ, η οχημα, ο ψυχῆς. 

ΕΥ. Ἐναργέατα δὲ κἀκεῖνο ἀπέφηνεν, ὅτ Ὑ. ἄνθρωπο Φὐδὲν ἄλλο 
ἡ τιὼ ψΨυχίὼ νομίζει, ὂν οἵς λέγει, 

Ἠλθε δι ο ψυχη Θηθαις Τερεσίαο, 
| Χρύσεον σκηπΊρον ἔχων' | 

ον ” ϱυ ϱω ων . 2 ολλ... / ς 

οἨπηδες γὸ Ἀπὸ τὰ τῆς ψΨυχῆς ὀνόματος εἰς τὸ αῤῥενικὸν µετέοαλεν, ἵνα 
δεξη ὅτ ἡ ψυχἠ ἱῶ ὁ Τερείας.. Καὶ ὂν τοῖς ἑξῆς πάλη, 

| Τόνδε µέτ', εἰσενόησα (Αΐω Ἡρακληάίω, 
Εἰδωλον' αυτὸς δὲ μετ ἀωάτοισι' 

κ 3 . | ϱ) ε κ 4 .” 

καὶ }ὸ ὂν πήτοις πάλιν ἐδήλωσεν, ὅτι τὸ μὲν εἴδωλον, ὅπε ἱῶώ Ὑποπετασ- 
μένον τᾶ σωµατος, θόχέτι τῆς ὀκείνα ὕλης ἐφελχόμλρον ἐφαντάζετο' τὸ δὲ 
καθαρώτιτον ἓ ψυχῆς ἀπελθὸν, αὐτὸς ἱῶ ὁ Ἡροκλῆς. | 
ο. οκ. Ὅλεν κακξνο δυκέ τοῖς «βιλοσύφοις, τὸ 3) τὸ σῶμα τρόπον 

4 ω ον δὲ / λ ω ν ο »Α/ . 

πνὸ τῆς ψυχῆς δεσυωτήβκο. Καὶ τῶτο δὲ Ὅμηρος «Φθῶτος ἐδήλωσε 
τὸ μδὸ 3ὸ εν ζώντων, ἀὲὶ ΔΕΜΑΣ «φθδσαγορόύει, ὡς ὂψ τέτοις, 

Β, ϱ. ἀποπετασμένον---ἐφαάζετο] 8ἱ απέϊος νο]αῖε Πρηϊβσατα βε]ασγωη δυο]α[[ε, ἀῑπΙΠεῖ {Απο ὠἀποπ]άμενον. δεᾶ 
ανά Ἰαΐεί υίαπα ἵη Τοῖο Ἰσο Ἴοσο ἀῑβαίαπι, τα οοτεϊρεπάμπ], πὶ {4ἱἱΟΣ, ἀπεσπασμένον τοῦ σώματος, εἶχε 
τι τῆς ὄκείνη ὕλης ἔφελκόμενον, ᾧ ἐφαντάζετο: Ἱ. 6. [πιπ]ασγωπι, 1βῤε ἀεοργβέμήῃ (ώπόσπασμα) οογβογίς, αλ» 
σπάηι [ασ ἐγαδεζαί εἰ) ϱ0 πιαίετίαπε, ρὲγ Φμαπι αβρατεζαέ εἰ αὖ ῥοπηπίδως ῥρεγῶρβί ῥοίεγαί. 

ο. κ σεν ο ον ο πο ο ο ο ο. 

4 

αάε[]ε ΜΗ]. Βειπιοςϊηατϊοποπα 4ποαπε εἰ αβιηρίε 
ἴη - ρα μός σορτς ο. 
γαπβηίεγε μπε. ἵπ Οἆγῆεα νετο ααἱἀ α]αά 1π 
οπιηίδις βαμεσίοας ἀεπποηίίτας, φπαπω αμοά αηΐπιαβ 

{1 πιοτίεπι Παρεγίίες Π1ε, εἴ 4ωωπι ας {[απσιΐπε 
ἴρετίπε, Ιοᾳιαηέαγὸ ἸΝοταϊ επίπα αιοὰ {πησι9, 

Ραΐΐας εἰ οἴδις Πε {ρίτῖευς, ορίσίζας γετο Τρία Απίι- 
τηΣ, {ει Απίπις νεηἰσι]απῃ. 
Γ ΟΚΧΧΠΙ. Ενιἀεπάβπιε απίεπι εέ Π]]αά οΏεῃ-- 
ἀἴε, αιοά εχ πιει Ποπωΐπεπη πἰλ1] αἰῑαά εΠε, αααπι 
Απίπιαπι, ἵπ ααίδας αἷε, {γε Τβεζαμί απίης 
«ἰείῃ υεπεγαί ο 7πο, 4μγεα [εεβίγα {επεπι. Τε ἵπ- 
ἀμθτία παππαις Ἐσεππίπωπαι Απίπια ΠοπιεηΏς η 

ἹΜα[ου]παπι ἔχων, Ἰὰ εβ ῥαδεπε, οοπιπιμέανίε, αξ 
οιεπἀετεί, Γιτεπαπι εΠε απίππαϊη. Αίαιε ἵπ {6- 
αυεπείρις γαΓ[αθ, Ρο ῥπε «4{ππρῥηγγοπίσάς α- 
σεχ [πἰάεγ ή, 1β[ων οπίτη να αρ{έαί εὐπυἰίυία 
Ἰωία. Ἐτεηίπι ἵπ Ἠίς τατίας ἀεσ]ατανΙε, απια]αςγαπα 
αιοά ε οοἵροίε ενο]α[εί, ηὶ] αππρ]α5 εκ Π]]ας Π]α-- 
τετία αΕΙΓΑΠΕΩΦ αρραίείε; ριτίΠπιαππαιε Απίπια 
Ρατίεπι 4 εκεε{εί, ἱρίαπι βῖΠε Ἠετει]επι. 
ΟΧΧΙΝ. Ὁπάε ει Ι]]αά ρμΙ]οίορηίς νΙάείατ; 

οοἵρις Απίπια αιοἀατηπιοάο «Ἀἴσετειῃ εΠε. Αί- 
αἩε Ἠος Ἠοππετας ριίπιας εχρ]ουίε . Βἰᾳυϊάεπι 
εοἵρι ν]νεπέῖαπη {αὈίπάε δέρας, (ααοά -α γηείεη- 
ἆο ποπιεπ Ἠαδεε) παπουραί. Ὁς ἵῃ 19, ΑΠ υἱη- 

σα 39 



ΗΕΡΙ ΟΥ ΒΙΟΥ 

Οὐ δέµας, οὐδὲ Φυλώ. 

--- δέμας δὲ ἠἴκτο γιωικί" 

Ἠτοι ἐμίὼ δρετίὼ, εἶδός τε δέµας τε᾽ 

τὸ δὲ Ἀπορεοληχὸς τ ψΨυχἠν, Φὐδὲν ὦἆλλο ἢ σῶμυ, χολᾶ; ὡς ὂν πας. 
Σώμα δὲ οἴκαδι ἐμὸν δόµεναι πάλυ' 

Χο» | . 
Σώματ' ἀκηδέα κάἄται Θ) µεγάροις Ὁδυσηος" 

Σώμα ϱὸ ὂν Κίρκης μεγάρω κατελεστοµεν ἡμέις, | 

Τὸ ὸ αὐτὸ, ὄρον μὸῤ τῷ θα, δεσμός ἰῶ τῆς Ψυχῆς' τελόν- 
Τήσαντος δὲ, ὡασερεὶ σημα χοπαλείπεται. 

οκε. Τέτῳ δὲ ἔπεται καὶ ἕτερον δόγμα τὸ Γυαγόρου, τὸ µετι- 
ζαΐνευ τὰς Ψυχὼς τἶ  τελόυτησώντων εἰς ἕτερα σωµαίπων εἶδ. ᾿Αλλ' 
6δθε τῶτο ' Ὁμήρου λ[θνοας. ἁλπὸς οι. Ὁ ο πορῄσας τὸν Ἕκτορα 
τοῖς ἵπποις [6 λεγόμλρον, καὶ] τὸν Ἄφηλολην οἱ αὐτὸν τὸν Αχιλλέα, ς 

μὴ ὅτ 2]σλεγόμόρο, δλλὼ καὶ ἀκούονταν κο) τὸν κωύα. ὦςὸ ὃν ἂν- 
θρώπων, κο] ' οἰκείων οήεγωώσκοντα, τὸν Ὀδυσσέα, ή ἆλλο ἢ Ὁ χοω- 

νίαν τὰ λόγΕ, κ) συγγύειαν τῆς Ψυχῆς Ὅ' ἀνθρώπων καὶ τἶδ ἄλλων ζώων 
παρίσηα; Καὶ οἱ τὰς β8ε τῷ Ἡλία κοταφαγόντες, κοὶ ὁπι τότων ὀλέ-- 

Όρῳ. «Ὀξιτεσόντες, ἐλέγχεσιν ὅτι οὐ µόνον όες, Ἀλλὰ καὶ πάντα τὸ ἄλλα 
ζῶα, ὡς τ' αὐτῆς Φύσεως ζωτικῆς µετέχοτα, ππμᾶται πσὸ Ἱ )εῶν. 

ο/η πεφμε παγαη. ΄ Ἐν πο] αίοῦη [ηιέ]ε 
εγαέ ποπ. Εν }Ηγίεσιφμε Ππεά”η, [ῥεείεπιφιε εἰ 
νέπεμία ποῄγα. Όείεταπι 1ὰ, ααοὰ Απίπιαπι εχυῖς, 
Ώοη αἰῖτετ 4 μπι σώμαν 14 εβὶ «οτρι», αρρε]]αῖ, ιί 
ἵπ Π5 Σώμα ΠΕΙ Εγίαηιο γεάάας, ΗΠεεμύσφμε 
βαγεπΗ. Ἐν π[εβη]ία ]αεεπί σώματα ἵπ Ὀβηδε 
καϊῥών., Αάῑδιν 7η (γεες πον σώμα γεζφιίημες ο7η- 
πε. Ἰάεπι πβτηᾳιε οοχρΏς, ἆμπῃ γ]γετεί ποπιο, Α- 
πίπια: γίηςου]υπι εταί; εο απίεπι ἀείαπξϊῖο, Ρετίπάε 
μἱ πιοπµππεπέιπα (1ἆ οβ σήμα) τε]πααίεωτ. 

ΟΧΧΝν. Ἠιίο γετο εξ αλά Εγίνασοτα: ἀεετε- 
{μπι οοπίεπίαπειπι ε{, αιιοά {εἴ]οεί 4 ωπόῖογωηι 
“πήπς ἵπ αἶίᾳς εΡΥΡΟΓΙΗΗ [ῥεείες ἔγαΜ[εάΠ{. 1ὰ αιοὰ 

πες Ἠοππετωπι Ἰαεμίε. Όιπα επίπι Πεδλοτεπῃ, Αη- 
Π]οςβπι, εε Αοἰιί]]επι εφ] οοἱ]οφιεηίαπι (1 (ναι 
πο {αηίαπα «οἰ]οφι, (εἆ εείαπι αι/οι]έατε) 
αµςε Ὀ]γβεπι Ρέις α «απς, 4 υαπι 3 Ποπήπίρις, 
2ἀεοσιε ποματίρους, αρηΐέαπη βηχῖς; αιά α]ιά. 
αμαπι Γαεϊοπίς οοπηπιετοίπῃ, ες Απίπια οορηαίίο-. 
Ώειη Ἱπίες Ἠοιπίπςς, ας τε]ίφια απἰπιαηεία Ἱπάμοίεὸ 
Αά πας ααἱ Βο]ί ναςσας ἀεγοίανεταηῖ, εἴ ΠΡί εκ- 
{μπι ατοΠνεγαηϊ, αἴραπιεπίο {απῖ, αιοά πο 
(ρηέαπι Ῥογεδ, γεΓιπα εἴἶαπι τε]ίαια απἰπιαηεία 
(αιήρρε εαπιάσπι νἱγοράϊ παῖμταπω Ἰαρεηεία). 
Ώιῖς 1η ρτείῖο Ἠαρεαηίιτ. 

᾿ 1) 84.) 
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οκς’. Κα τὸ µετέράλλεω δὲ τὴς ἑπιρους τᾶ Οδοσέως εἰς σύας͵ 
κο) τοιαῦτο, ζῶα, τῶτο αἰνα]εται, ὅτι τν ἀφρόνων ἀνθρώπων αἡ Ψυχα) 
μετιλλάτ]ησιν εἰς εἴδῃ σωμάτων Φηριωδῶν, ἐμπεσξσαι εἰς τίὼ τᾶ παντὸς 

ἐγκύχλιον «ξιφορὼν, ἰὼ Κίρχίω «πθοσωγορεύε, καὶ κ τὸ εὼς Ἠλία 

παῖδο, ποτ), οἰκῆσων ὃν τῇ Αἰατ νήσω: «ούτω Ὦ Ἀπὸ τᾶ ΑΙΑΖΕΙΝ, 
κο ὀδύρεῶ-αι τὰς ἀνθρώπες οχι τοῖς Φουάτοιε, χέκληκε. Ὁ  ἔμφρων 

: ἀνὴρ, αὐτὸς ὁ Ὀδυοσεὺς, 6ὔχ. ἐπαῖ)ε τὺὺ τοιαὐτίυ μεπιολἰὼ, «δὰ τοῦ 

Ἑρμᾶ, τητέςι τᾷ λόγε, τὸ ἀπωλὲς λαθών. Αὐτὸς δὲ ἅτος καὶ εἰς ἆδου 
χάτεισν, ὡασερεὶ καὶ λέγων χωρίζεω τἱὼ ψυχἰὼ Ἀπὸ τὰ σώματος καὶ 
Φεατὴς Ψυχῶν τῶν τε ἀγα)ῶν κ Φαύλων γεγνόμλρος. 
.εκζ. Αὐτίὺ δὲ 7 ψΨυχἰὼ οἱ Στωϊκοὶ ὁρίζοται πογεῦμα συμφνὲς, 

καὶ ἀναθυμίασν αἰδητικίὼ, ἀναπομλίω Ἀπὸ τῶν ὂν σώµατι ὑγρῶν, 
Ὁμήρῳ ἀχοληφήσαντες, λέγωτι, 

: εἰσόκ ἀὐμη 
ο Ἐν σήλεοσι µένη” 

« / . 
κοή παλιν, 

κ. . --ψυχἠ δὲ κατὸ χθονὸς ἠύτε καπνός" 
5 κ. λ οω « ” . 
ὁν οἷς τὸ μὸ ζωτικὸν πνεῦμο, ἅτε ἔνικμον, ἀντιδιδο" τὸ δὲ χατασθεν- 

3”/ Ε 3 ο” 3 

νόμἆμον ᾖδῃ, καπνῷ ἀπειιόζε. Καὶ ὠσπ δὲ τὰ τοῦ πνόύματος ὀνόμωτι 
/ σας ον 

χέχεηται ἐπ᾽ αὐτῆς, 
| ὋΩς εἰπῶν, ἔμπνευσε μένος µέγα σποιµόι λαῶν' 

Β. 1. ὡσπερεὶ κ) λέγων χωρίζευ] Ί,ερο, ὥσπερ οκλύων καὶ χωρίζων, πα ἵπ Ὑοτβοπε τεδἁ]ά1. 

0.4. ὄντιδιδ] (οτῖρο, ἀθτμη δηλοῖ, ααοά ἵπ Ὑετβοης εκρτείῇβ. 

ΕΕ ο. 

ΟΧΧΥΙ. Μιιαῖο αιίεπι [οσίοτυπι Ό]γβις ἵπ 
{μες, εἰ ε]ωίπιοάί απἰπαα]ῖα, {415 νετδοτιπα Ιπνο]ι-- 
{ο Πση]ᾳκαί, ααοἀ ἱπιργιάεβείαπα Ποπιίπωπι Απὶ- 
πια., ἵη Ῥε]]αϊποταπα οο{ροζυπα {ρεςίες ππυίεπτυ, 
αυμπι ἵπ υπίνετῃα οτδίοµ]ατεπι εἰτομπιαδίοπεπι, 
(αυαπι ΟΊτοεη αρρε]]αε) Ἱποϊάετῖπε. πε ετ πῃε- 
σἰεο β]ίαπη Ρο]ῖς 1η Έπα Ἱπία]α Παδίεαηίεπι ροπῖε, 
αίαιε Ἠαης εχ νετδο αἰάζειν, Ἰαπεμίαγί {ς πιηςι]- 
ραῖ, αωοά Ἠοπιίπες πιοτεῖς οαιή]α Ἰαπιεηίεπέις, ας 
Ίωσεαπε, Α: Π]]ε Γρίε ρταάεπς γ]τ, Ἱρίε Ὀ]γῆςς, 1 
Εμίπιοάϊ ππαζλίοπεπι ποπ εβ ρα[α5, φαοά ᾳ Μεγ. 
ευτίο, 1ά εβ ταξῖοπε, ΙπππαταὈ]]τελίοπα [ωππρβῇςε, 

19 αυίεπι Ἶρίς εεῖαπι αἆ Ιπβεγον «οππησα:, γο]ιεῖ 

{οἶνεπς αο {εραταπς Απίπιαπι α «ΟΙΡΟΙΕ, Ιάεοφιε 
αΠίππατυπι «μπα Ῥοπατυπῃ, ἔμπι ῥταγαταπα {ρεξία- 
τος Πτ. | 

ΟΧΧΝΨΠΙ. ΟΘετεταπι {οἵοί ΙρίΑπι Απίπιαπι ἆε- 
Ππ]εηίες, ε[ε [ῥεγέέπι εοσπαέµήη, εἰ ακισνός εκ- 
βααΜἰοπεπε, φις εκ ῥιήαπέ εοΓβογ{5 Αα] μίαἰρ εὔ7η-- 
εγραέ, Ἡοππετί νεβῖριϊς π[ήἔωπς, οαπα Ιπημίε, 7ο- 
πες βαίέέμς ἐπ ῥεξῖογε ΠΙάΠ/ΕΥΗ. Ἐν τατίας, «44 απἰ- 
Όνης [δέ {εἰ γεῦι Γης εγα εεµ. Ἰπ ααῖδις νἷ- 
γασεπι {ρίτίξαπα, ωεροίε Παπιϊάωπα, γοσαί ῥαέερη : 
ευπι αὐίεπα ααῖ. Ίσα εχπσιῖέεατ, [πο «οππρατοί., 
Αίαιε ἴ]]ο Ἱρίο [ίγέ ποπιίπε Ρτο Απίπια υ{ας 
εβ, Εαΐιο ία ἐπ[βίγαί υἷπι ῥα//ογ; ῥοῤηίογωπ. Ἐν 



Θυμὸν Ἀποπνείων' 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

Ἡ ος επὲὶ ἓν ἄμπνυτο καὶ ἐς Φρα με ἀίρθη ̓ 

τετέσ τὸ πνεῦμα, δλεσπαιρμηῤον. σαμελέξατο' κο, 

Αὖνθις δι ἀμπνιώνθη" ο 3 ῴνοῦ Βορέαο, 
Ζώγρει επιπγέδσω κακῶς ο. θυμόν' 

τᾶ 9λ) Ἀεηποθυμομῦτος τὸ “γεύμα, ῥιπίσισα ἡ ἔξω]αν νο αμ Β 
σα, ζῶντα οὐτὸν χατέσησε, Σωωωςε) δὲ τῷ λόγῳ, ὅτ ὁη ἅ αν 
σγόύματος τῷ ὃ Ψυχῆς ὀνόματι κἐχρηται, εἰπὼν, δεν, 

Ἠκα µάλα ψύζασα" 

[βάλετα! }ὸ εἰπέιν ἀντιπνάῦσασα. 

κα 

εκη. Πλάτων δὲ καὶ ᾿Αθιρυτέλης τ ψοὼ οἰσώματον τρ. νό- 
µισαν, ἀει δὲ «δὶ σῶμαι ), αἱ τούτα ὥασερ ὀχήματος δα δὸ λ, 
απαλλαοσομλῥίω τᾶ σώματος, τὸ ᾿ογόυματικὸν ἐφέλκεῷ-ωμ, πολλάκις Χά- 
λάπξ ὀκμαγεῖον, ἱὺ έ9γε τῷ σώματι μορφἰιὺ Ἀ]αφυλάοπυσαν, Ὀδτως 
ου καὶ Ὅμηρο ἐδαμΏ τῆς ποιήσεως δεενήσεται σῶμα, Ἡ Ψυχὴν κα- 
λών, λλὰ τὸ ἐπερημὴῤον ψΨυχῆς αεὶ πάτω τὰ ὀνόματι δα, ώς 
καὶ πνων ὂψ τοῖς «φζῤθεν ἑμνημονώύσαμμ ᾿ 

ἐκδ. Της δὲ ψυχῶς ἐχύσης, ὡς αἱ τοις Θιλοσύθοις δωκ, τὸ ν 

λογικὸν, ὀμιδουμδλῤον τῇ κεφαλῇ, τὸ δὲ, ὤλογω' κοὶ τήτε, τὸ μῤ, 9ν- 

Ο. 1. πολλάκις---δαφυλάσσηυσαν] Ἰ.ουμ8 ποπ οπηπῖπο {απµ9 νἰἀείωτ. 
Ἠίαίεπι οοἵΙΓαΧΙ. 

Απίπιαι εχ/βίγαπε. Ἐσ Κε[βίγαπε ἑφίδωη, ππεπίεηε 
η μα, Ιεκὴ: Ίου εἴε, (ριτίεαπι ἁμιταξτυπα 
οο]ερίε. Έτ, Αείγαδαε, δὲ Άοχεα [αΐις υεπίε- 
φαΐ, Δε /ζΙέισης απέημη, πιαἰε φι αἲ "εργα {πάΐ6. 
ΊΝαπι εχίετηις βαΐι5 αβιηϊ εχΗτεμς, Γμ{εἰταίο εἶας 
{ρῖτίεω, αῖ απίππο ὀείεςεταῖ, νο εαπι τεβήτυῖς. 
Ἠαες {εητεπεῖα «οπΏτπιαίζατ αµοααε Ίπάε, αιοά εεῖ- 
απι εχίετπο Παξιῖ, Απίπις Ποπιεη αἀάῖς, ἀϊοεπ5, 
1γαπφζί; απηράωύη φκαάο γε[γἰσεγα[έ: παπι ᾱἷ- 
οετε να]ε, σµίῃ εκ αάυεγ/ο [ῥίγα[[ει. 
ΟΧΧΝΥΠΙ. Οετεγαπι Ρἶατο εε Ατίζοϊε]ες Απί-. 

ππατη ΊΠΟΟΓΡΟΓεαπι εΠε ραίανετυπέ, {εππρες απίεπι 

γετβοπεπι αι]άεπι αἆ {εηίεπίϊα; ρτοραὈΙ- 

εἶγοὰ οοτρας γετίατ], αίᾳτε πος 6πιφυαπι νομό 
ἰπάΐσετε, ρτορίετεα ἄποά εεῖαπι ἀάπι 4 οΟΓΡοε Ἱ]- 
Ῥετατας, {ρισίεαα]επα πηαξετίαπα {ΕΕΠΙ εταµῖς, εαπι- 
αιιε {ρε γο]αῖ Ἱπιαρίπεπι εκ οοΓροτε εκρτεβᾶπα 
{ειναι. δίςο εε Ἡοπιετις πα[ᾳιαπι ἵπ ροεΠ ἀερτε- 
Ἀεπάείατ, Απίπιαπι εογρις γοεατε, [εὰ ου σωά 
Απίπια ρτίναίαπα «8, {επιρεί Πζο ποπήπε αρρείία- 
τε, ας εἴ ἵπ Πιροτἱοτίθιις ααἰδι/άαπι «ΟΙΗΠΠΕΠΙΟΓΕ- 
γίπιας. νά 

ΟΧΧΙΧ., Ομπι νετο Απίπια, αέ εε ΡΗΗ]ο[ορβῖό 
Ρ]ασεῖ, ἆμας ροεἱΠπιαπα Ρατίες παρέας ἡλάή ταΏίο- 
ηλ]επι, αα: «αρὶεί Ιπῃάες, αἰεεταία Ἱχγατῖοπα]επη, 



ο η ο ο ο ο ων 

ΚΑΙ ΤΗΣ. ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Β. 783 

α- μικὸν, ὀνοικομῦ τῇ καρδία. τὸ δὲ, οπιθυμητικὸν, ὂν τοῖς «Ὅδὶ Ἡ γαφέρα" 

ὧε ἆω οὐ «οθότερος Ὅμηρος εἶδε τὶὼ τώτω ο φορὸν, ὃς ἐποίησεν, οῃ 

μὴῥ τὰ ᾽Αχιλλέως, τὸν λογισμὸν τῷ θυμὰ µαλόμόρον, καὶ ὂν τῇ αὐτῇ 
Ανα τν Ἀ / Ἀ ο Ἀ / 

ῥοπῇ α[ομοέμᾶρον ἢ ἀμιύεῶγαι Ὑ λελυπηκότα, Ἡ παῦσαι Ἱ χλο 5 
ἝἜως ὃ πιῶθ ὥρμανε κατὸ φρένα κφ) κατὸ ουμόν 

τώτέα Ὁ φρόνηση, καὶ Πὺ αντικειμῆμίω ὠσά Φυμικὼ ὁργίὼ, Ἡς τὸ 
Φρόνησιν οὐλικρωτοῦσων “οεποίηκε τῶτο }ὸ οπή ἡ ολιφανεια Ὁ ̓ Αθωᾶς 

Β βόλετω. Καὶ ὂν ἆλλοιο δὲ ποιξὶ τὸν λογισμὸν τῷ 9υμὼ παραιομῦτα, 
κοὶ ὥασερ ἄρχοντι τῷ ὑπφυτεταγμΆῥῳ κελόύοτα, 

Τέτλαθι δὴ κραδίη, κα) κιώτερον ἄλλό ποτ᾽ ἔτλης. 

Καὶ πολλάκις Ὦ τῷ λογισμά εί]εται τὸ 9υμούμόρον, ὡς ὂν πότοις, 
ὋὪς ἔφατ', ἐν σή9εοσι καν) απΊόμενος Φίλο. ἤτορ' 

σον» Τῷ δὲ, αὖὗτ' ὂν σάση κραδίη µένε τετληκύῖα. 
« Χ λ 
Ομοίως δὲ καὶ τὸ λυπούμλρον, 

ο ᾽Αλλὼ πὸ μὲν ωροτετύχκ)αι ἐώσομεν, ἀχνύμενοί περ, 
Θυμὸν δὲ σήθεοσι Φίλον δαμώσωντες ὀνάγκη. 

᾽ ο ον / κ. ας, » 

Ενίοτε δὲ «ι)λυόμλμον τὸν Φυμὸν τὸ λογισμἉ παρίσησυ’ ὅπε σέχ ἐπ- 
.ω . . ε « 2 / Γλ] 2 

αυῶν, δλλὼ Ψέγων Φανερός δω ὡς ὁ Μέσωρ τῷ ᾿Αγαμέμνοι ᾖ εἰς 
᾽ / 2 Ἶ 

τὸν Αχιλλέα ὕοριν ὀνειδίζων, Φηῶν, 

| Οὔπ καθ ἡμέτερόν γε νόο' µάλα γάρ τοι ἔγωγε 
Πόλλ ἀπεμυλεύμίω' σὺ Ἀ σῶ µεγαλήτορι 9υμῶ 
Είζας, ἄνδρα Φθέρλσον, ὃν ἀλονατοί περ ἔπαπωυ. 
Ἠτίμησας». 

ου]ὰς ραῖς αιἱάεπι απἰπιοία, ἵη οοτἀε, επρίἀἰταφ ώ 
γετο Τη ριαεοσᾷ!ῖς {εάεπι Παῦεῖ: 4Ώ ποη ἨἩοπιεγιδ 
Ἁμ]ας τεὶ ἀῑοτίπιεη γἱάεραί, αιιαπάο ἵπ ΑεΠί]]ε 
ταίίοπεπα ουπα ἱταςυπάία ρισηαηίεπι Πηχίς, ας ἵῃ 
εοάεπι πιοπιεπίο ἀε[δεταπίεπα, πιπη {ε ἆε ϱο, αιὶ 
Γρβπα εγηΗΗσία οβεοεγαῖ, αἱοι[οετεέασ, αΏ ἴγαπι {6- 
νο ΠΗαέζεπας ῥάδε αΠΙΊΙΟ υοίυελα, αε εί Ὁο- 
Ἰµίαπς: Ἆος εί ἵῃπ ρτιεηεῖα, εἰ εἰ ορροβἴα {ι- 
τίραπάα τα, ααπα α ρτιάεηεῖα {αρεγατὶ Πηχίε. Ἠος 
Ώαπηᾳυε εἰ ο. αρρατίε]ο νυ]έε,. Ῥταίετεα ε- 
εἶαπα ἴη αἱ ΙΓαουπάῖαπι Ρεί ΓαέίοηςπΙ αἁπποποτί 
Πηχίε, αἴααε Ἠαπο «ει Ργιηείρεπα {αυάίία" ἵπιρε- 
τοτε: δµ/ήὗπον πααφωρ ῥγί5 πια]ᾳ πημ]ία εἰ [ευ 1- 

ὥσερε εεῖαπῃ Ιταςυπάία ταϊοπί οὐ{εαυίεα 
αίμο εγαέ ῥο//φιαπι [ια εὐγάα {1 βῥεξίογε γαπαίν 

Γαζζως εγαέ γωγ[ς {οεγα ο, οἱ εογᾶε φμδείς. οἱπιῖ-- 
Ἡτετ εἰ αεστίμάο; Ενες για] 7Η1αή:5 Φα ηΦΙ(α1 
πί ἐγγία υαίάε, Ρεζογέδς ἠδήί ῥοπαβως 1ΠεπίΕ 
4οἰογεη. ἸἈοπηΙπΙαΙαΠ1 Υετο ταίοµεπα αὉ ἵΓαςομΠ- 
ἀία {αρετατί οεμάϊξ, 14 αιιοά ποη Ιαιάατο, {ε γ]- 
(μρετατε νίάείατ, μέ ααάπι Νεος Ασαπιεπιποπί 
εοπέιπιε]ίαπῃ, αμα Αςλί]]επι αβοσεΓαί, οχρΓοῦΓΦΗΠΒ 
Ἰπυῖε, (2/0 πο/ήγο πεφαφιιάι, ΠάΤΗΦΗΕ 6ο 1η]-- 
{ὲς Οή/ια(ς, [ρά ἐν σεπἰο Γπάµίσεγε [ιβεγδο Ἰάαΐεας, 
ογέειφµε υγ εοΠΙΕΏΙΠΕΥΕ» 7πΡΠο «μὲ [μετ 
Λγεί{ο [μεγαέ, [Ίο µε {π ΔΟΠΟΥΕ. Η]5 αυΐεπι {- 
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ρα δὲ τούτοις κοὶ ὁ ᾽Αχλόὺς αφθὺς τὸν Αἴωτα, λέγε 
Πάντο τί μοι κατὼ «υμὸν ἐείσαο {2 

48 | ὃν 
μυθήσαθαι’ ὡς 34 

᾽Αλλώ µοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, ὁππότ' ον. 
Μνήσομαι, ὃς µ ἀσύφηλον ὂν ᾿Αργείοισιν ἔρεζεν. 

ὕτω δὲ κοὶ ὑπὸ Φόθα ἐ ἔπν ὅτε ὁ λογισμὼς «ξίιται ὅπου Ἕκτωρ α 
νὰ ὑπυσίφαι ἳ. αθὸς τὸν ̓ Αχιλλέα μάχίω, 

Βέλτερον. αὐτ' ἔραδι ἔωυελαμνέμεν' σπ]ι τοχισοὲ 
Είδομεν ὁππότέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέζη". 

ἐτ᾽ ἀναχωςὲ πλησίον νομθύα τᾶ ̓ Αχιλλέως, 

Ἕκτορα ὅλ, ὡς ὀνόήσεν, ἔλε τρόμος" ὡδὲ 9ὃ ἔτλη 
Αὖθι µόεω" ὀπίσω δὲ σύλας λίπε, βη δὲ Φοδηδείς. 

ελ. Ἔπ ὃ κἀκδνο δῇλον, ὅτ τὸ πάθη -- τι χοβδαν. σιωίσησιν 
ὀργίὼ μδῥ, οὕτως, 

----κροιδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλώκτει' 

λύπίω δὲ, 

Σω έλα κραδίζω" 

τὸν δὲ «Φφόρον, 

---- τέο μέχες ὀδυρόμενος, κο ὠἀχεύων 

---κραδίη δέ οι ἔξω 
Στηλέων ἐκρώσκει' πθομέει ὃν ὑπὸ Φαίδιμα γυῖα. 

Κατα τὸν αὐτὸν δὲ λόγω, ὥασερ τὸν ν Φόοο, οὕτω κο μη Μη αρ 
θίαν Ἀποφαίνει, 

ὂν δὲ ο) ένος ὦρσεν έκάςα 
Καρδίη ἄληκτο φολεμίζο ἠδὲ µάχεδοι. 

Ἐκ δὲ ες ἐρημῥων ἔδυξε τοῖς Στωϊκοῖς το ἡγεμονικὸν τ) σὶ αφεδίυ, 

πηὶ]ία ΑοΠί]]ες αισφις Αἱαοῖ Ιοααΐεας, Ὀμηπία οε- 
γα Φιίάεη αἱκί/ζή ῥγοφ2 ἄεεογον «4 εογ δὲ] πείς 
{καπάο [ες εὔπφκε Γεεογάοήν «Ὁ μὲ πε ῥγα εωπδθὲς 
π{ρε; ηράο [εοί «4{ελίυί. Ῥίο εἴἶαπι εἴτ, 4ιβπάο 
ΡΙΦ: εἴπιοτε ταζῖο οὐίεαρεβς, μέ ου πα Ηεέλοι Γοοιπι 
ἀε]ίρεταί, απ οσπῃ ΑεΠΙ]]ε οοπρτεβατις Πε, Εῇ ᾖᾳ- 
{ς ηµίίο μέ Ρε] εοπσγεια, Βὲ υἰάεαρηις 
μέγα Γαείαέ υἰδίογία εἰαγαῃ. 1)εἰπάε {εοεεῃς, 
μδί Αελί]]ες ρτορίας αοοεῄεαῖ, Εεζζογα, εἰη {εη- 
Λο γαβιά πιεµον 14 όν πολ, {ήπφιεγεί μέ μή 
/Ε ῥογίαςν εί Ππαπία Ίγοα. 

οΧΧΧ. Μαπίζοβασι νότο δὲ. Ἠ]ιά εβ, .ν 
αηϊπιί ρετιιτρα[ίοπες εἶτοα οοἵ οοπῖειαε: Ίταπι 
αιἰάεπι αἆ απο πιοάπα, (2 αέεηη εἰ ἡπέις ἰαίγα-- 
αι. Ἐρττιάίπεαι γετο: ζἼρεπε, αίφο ἀθΙεης, 
άεεγατ επ βεξῖογα εαγαξ Μείαιη γετο: Εκείαε- 
γαΐφιο ΛΙ εοΥ εαγο βεξίογε ᾖπρεῃς. θῤίως πάπη- 
Φε {γεαμ! ΗΡὲ Ίπεπαῤγα εεἰεὐγία φιομάαγε. Ῥουτο 
αυια ταῖίοπε ππείάτΏ, εαάεπι εἰ αμἀαείατι Ἰακία ϱ0Γ 
ε[ε ἀεοίαται: πάεβπεμε «ο ῥαδεί, Ἰάαγέεπι ἀεεεγ- 
πεγε Γεγο. Ἑκ Βἱ5 ]οοίς βεοῖοί οο]]εσεταπέ, Γ4Εἱο- 
Ώεπῃ ἵλππφιαπα ρτ]ποίρεπῃ ἶπ εοτἀε Π{αΠα οἷῖε, -οα- 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. ΒΑ. Ἴδς 

α. Τὸ δὲ ολιθυμητκὸν ὅπως «θὶ γαδέρα, ὂψν πολλοῖς ϱϕφιωθῷ κοὶ ὂν 
τούτοις, 

---"ἀλλώ µε γασηρ 
. σο προ 

που, 
Γασέρα δι ἅπως ἐὶν ἀποκρύψαι µεμανίων. 

έλα. Κα τὶς αἰίας δὲ τἵ «ἲθὶ τὸ δυμρὼν µέρος τῆς ψυχῆς, 
5 Φύσά συμθανόσας χφτεῖδε πὼ μῥ ὀργίὼ, ὑπὸ λύπης ἐγί νομθῥίω, 
ἕθον δξ να τῷ αφετον καὶ πᾷ ὃν ὧσα) κ άν σαν ἐμφαίνων, ὡς 

όν πούτοις, 
κάτ 'Ἡ Αχνύμενος" ΄μένεος Αν μέγα ο Ἡα 

:Πέμπλωτ' ὅοσε δὲ οἱ να λαμπετόωντι εἰκτὰν' 

ς 39 τὸ τνεῦμα ααςθσαλοβόύευν ἔοικε, τᾶτο δὲ ἐγγέγνεῶα, ᾷ Φλέ- 
γεδα ὁι ὃν δυμομόῥων οἴεται. Πάλι δὲ αὖ τὸ αἱ Φοθαμὴῥων 

ο πνεύμα, συγχεόμόµον οι] χοταγυχέμδρο, τος Φείκας καὶ τὲς τθλμους 

ποιέῖ, κο τὰς ὠχειαίσέο ὁ όν τοῖς σώμασι πάντα, » τοῦτο συμθαῦει ὑπὸ 
ψύξεως ἡ μλὺ ὠχρότης, ὅτ πᾶ }εομᾶ σιωτεέχοτος εἰς τὸ µέσα, τὸ 
ἐρόυδος Ἀπολέίπει τὺ ὀιφάνειαν' ὁ δὲ τόμο, ὅτι ὀντὸς σωμειλέμθρω 
τὸ Ὀγεῦμα, δράσσει τὸ σῶμα; ἡ δὲ Φεῴον ὅτπ πηγνυμδύε τᾶ ὑΥρθῦ, αἱ 

τείχες πιεζόμηραι ἀνίπον)). Πάντα ὅω παῦτα σαφῶς σηµαίει Ὅμη- 

ες Φιὸ }ὸ τὸ 

4 
΄ 

Χλωρὰ ὑπαὶ δες 

” 

να ον. σα]. εἰ ρτίοτεδ οπηπος Ποτί γ]]οίε εχλϊΌεηπέ φύσεις. 
6. ογγόγνεδα] Ἠος, υί αἲ απίεοεᾶετΕϊ ἐγ[ινομένην οοπβτηηατί νἰάείας, ἵα ππαρίς εἰῖαπῃ οοπ/{α{αίυτ 4 {εαπεπίε 

«συγχεόµενον κ) κατα υχόµενον οί ορροπίἴωτ, Ἰρίίατ ρυίεπι αὓ αιέχοτε {οεἱρίωπα θμἴβο ἐκτείνεοραι. ο. 

ΦΙάῑεαίεπι νετο εἶτοα Ρερεοοτά]α Παδίτατε, Ἡοπιετις 
(ευπῃ ἵπ αἰῖ πια]εῖς, ἔωπα ἵπ Πἱς ρετίρίσμαπι {αςῖε, 
«δεᾶ παρ υεπίεγ [πιμ]αί ια]έβεης: Ἑ, Λοπάωπι αν- 
σα υεπέγεῦη ᾖἱεοί οεε]ίαγε υο]εηέ, 
τ ΟΧΧΧΙ. Ῥτατετεα εἲ ςαιή[ας ϱο{µπῃ, απσε Ρε- 
Ώες απϊπιοίαπι Απίπιαξ Ρατίεπι {μη 4 πατυτα «ΟΠ- 
τἷη Ρετν]άϊς, Ῥρε ἵταπι εκ αστϊεμάϊπε 
-- ν- {αησυ]ηῖς οι (αι! ἴπ εο εί) {ετ- 
:Ψοτεπι απεππάαπι εἰο ἀεπιοηβίτας, ως, «Έργο /εγεπν 
-αάεον μὲ ῥγσεογᾶῖα [αησιάπε ῥίεπα, ἴζέφιμο πισελέ οει-- 
αἳ [ωῤήο υε]ωέ ἔσπεα ᾖαπῤας. Ῥτο Ερίτίτι πΑππςς 

νο. ν. 

μένος τά εῇε, ἴτααι ροπετε γἱάξέατ, εαπιαιε ἵπ ἵταί- 
οεπεῖδις πα(οὶ ος ἱποεπάϊ εχΙξπιαι. Ῥοττο ααπι 
ἴ5 τατ[ας ἵπ πιοτιεμέίδις ρεγευτραίαχ ἃς τε[τίρεΓα- 
ἔωχ, ἨΟΣΓΟΓΟΘ, ἔζεπιογες, οἵ ρα]]ογες ἵπ οοτρογίθα5 
δεπετας; Παιϊάςπι οπιηία Ηξα εκ [ήροτο οτίαπει, 
Άς ρα]]οτ αμίάεπι, ρολ ςαἱοτ ἴπ πιεάῖα {ε «οἱ]- 
{εγε, ας τυδοτ [αρεΓβείεπι ἀείεηε. ΄Ττεππος νετο, 
απῖα ἆωππ {ρίτίτας Ίπτας «οπβτίηφίξατ, οοτρι5 ἴΓε- 
πιείαοῖε. ἩἨοττοτ, αμία εοποτείοςπίς Ἡμπποτς, ρἱ1ἱ, 
όαπι ρεπιαπέιτ, τἰσείομπε. Οπιπία Ισίεωτ ἵ]χαρο 
Ἠοπιετις εἶατε Πσπ]ῆςας, «πι Ιπαυῖς, Ραλά{ ῥγσ 

5Η 
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Τωµέα ὑπὸ φαίῤμα γω 
κου, 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. να 
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ὋὪς φάτο' σιὼ ο 2άβονσι νόος χύτο, δέιδιε δὲ. αἰνῶς- 
Ορλὼ ὃ 0 τέλκες ἔσαν δνὶ Ἰσακπίώσι μ.. 

Ἂ 

Κατὰ ζῦπι ὦω ὁ τὸ ἐφοδήθη, ΡΙΓΗΣΕ λέγει, 1 τὸν ν Φόζω. ΚνΙοΕΝΤΑ Β 
αφθλσαγορόύε δι δὲ τα ὀνανίε, ΘΑΛΠΑΡΗΝ τὸ κέρσος, ο ἳ 

ἐλπίδα. Τὰ μὸ ω Φαῦλα πάφη τῶτον δλαιρέίται | α τρόπον. 

ϱλβ. Παλιν δὲ κε σοι ᾿Αειρυτέλίων ασεία παη ᾿γωμηῤων τν 

νέµεσιν, χοὶ τὸν ἔλεον, (τὸ 9 ποὺς ἀλαδοὺς δωώκνεῶ-αι οὶ τοῖς πλησίον, 
εἰ παρ οθξίαν ὄὐτυχᾶσι, νέμεσις, χάλέπα. τὸ δὲ λυπεῶς, εἰ τας αῑξίαν 

ὄνουχβσν, έλεος λέχταρ ζαῦτι κοὶ Ὅμκ Φθδσήκεω τοῖς ἀχαθώς 
νομίζει, ὁπε καὶ τῷ Δά ἀνατίφησν αὐτά; ποιῖ ἄλλα τε ο 

Αἶωτος δι ἀλέενε μάχίω. Τελαμωνιάδα». 
Ζεὺς γάρ οἱ νεµεσῶ» ὅτ ἀμένοι Φωτὶ μάχοιτο 

Κω ὂν ὤλλοις πάλι οἰπτείρει 7. αὐτὸν τρόπον, ανν κ ο] τάχα. 

ϱλΥ. Περὶ δὲ οετῖς καὶ Χθαίας ψυχῖς, ἱὼ εχει δδέρω ὁ ὁ ο ον 
ὃν πόλλοῖς πυρσησυ. Ἐπεὶ 39. τὸ δρ π τῆς Ψυχᾶς νοερὸν Ὀ λογρών 

οι, τὸ οἳ, ἄλογο κο] ἐμπαλε, κο αἱ τῶτο . µέσος 38 0ἱ 9ηρί8 γέ- 
γονεν ἄνθρωπος, ἳ' μῥ ἄκραν Ὀρετὼ, γείαν ἡγίται, 7 3 λδχραν αιίθν 

1 

ππείη. Έτ, Ῥαιάας Ἠπείς εογ{βίεδαϊ, Έτ, Ἰάοη- 
ὄγα {γεπιμπέ παλ, [ογείαν εἰάγάφμε φμοπάώπ. Ἐν, 
δές Γαεν [πιµ] αέφμε [ε{ πιεης ία 1πιογε Οὔ/η- 
λαέ, [εεγωπέφµε εοπικσ, εἰ υἷκ. ππεπιύγα ἠευαδαί. Λὰ 
επι Ιβίεας πιοάμπι εί ρτο Ἡπιωιε, [ἐσιω αἲε εί 
πηείαπα σεἰάη αρρε]]α. «Ὁοπίτα αυἴεπι ΡΟ 21- 
ἀπεῖα, εἰ Ῥομα {ρε, εοπΠἀεητῖαπη, αι (ατα οί θαλ- 
πωρὴ α εα]ε[αε]επάο, {ει {ετνεπάο ἀῑσίεατ, {ατραί. 
Αίάαυε αἆ σης πιοάσπα ν]εοίος αβεξχις ἀηεετηϊς. 
ΟΚΧΧΧΙ. Οεέεταπιαυπι Ατηζοτε]ες Ιπάϊ 

ἔἴοπεπι ας πιετὶοογάίαπα Ρτο εἰεσαπΏρις να 
δες Μαδεαι (ἆμπι παππαυε Ῥοπί ν]ί αταπει, Φυδ- 
4ο αἶιον Ργαίετ πχεγίταπα Γεμοῖ(ετ αφετε ν]άεηῖ, 
ἀπάϊρηαίο νοςαίατ, ἀάπα αυίεπι ἴ]]ής ἀο]εί, { ααῑφ 

΄ 

Ρταίοι ἀῑρηίείεπι ἱπβε[είέει αραε, αμ 
ἀῑοῖεατ,) δα. ᾳἴοφιε Ημας εκ Ῥοποίυπι γ- 
τοζυπα οβοίο εβε ρυεαῖ, υὈί ουπι Ίας, ἔαπι α]ία 
βηρεης ]ουἱ ατεηδαίε, 4 Τεἰαπωπε [αἱ ῥµζμαπε 
:οίγεδίας ἐπίγες δµεεεη(εδαί οἱ φησπίαι ὑδαέμγ 
{ρ/ε, Οδυίµς αάνετ/ο [2 εΥγεί ΜιεΠογί. Ἐτ ἵπ ἐ 
Ὃ ο. εμπιάεπα μις ος {αραξαπι. ο λΗρτωνᾷ 
ΟΧΧΧΠΙ. Ῥοττο αιήάπαπι Ῥοεία ἆς απιπι 

γἱτέωίε εὲ ν]τῖο {εηεῖαξ, ὴ πμ] οβοπάϊε. Ὅαπι 
επίπα πα ἡΗας Ρατ» ἱητε]]ῖρεη, 6ξ Γ2Γ1οπα]9. αἷ- 
{εΓὰ νετο ταεϊοπίς ΕΧΡεῖ5, ει αβεξιί οὑποχία, 3ξ- 
αυὐε οὗ 1ά Ἡοπιο πιεάῖαπα ααἰάάαια Ίπέετ Ὦ ο 
Ρε]]ααπι παξας Πε, {απππιαπι απίάεπι νμαι (0 ο 
γίπαπι, {αππππαπα αὐτεπα νίαωπη, ΡεΠαϊηαπα΄ 
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τα. Φηριωδίαν ὡς ὕςερον ᾿Αθισοτέλης ὀνόμισ. Καὶ ζῦτω ἐμφανίζι ὂν 
ταῖς ὁμοιώσεσι ἄθὶ Ἂ τὴς ἀγαθοὺς ὀνομάζει ΘΕΟΕΙΔΕΙΣ, κο 

Δῆ μητιν ὑπάλαντον" 

ἄν δὲ Φαύλων τοὺς μὴῤ δειλὰς, 
δυζακησῖς ἐλάφοισιν ΄ 

εἰχάζει, καὃὶ «οολάτοις ασημάντοις, κοὴ λαγωσῖς διωκομβῤοι; Όπι δὲ ἵν 

Οὔτ ὧν 

Ἐν 

ελ ώ. ᾽ ε 2 ο / λ : «οθοπετῶς κ) ἀνοήπως ὑπσὸ ὀργῆς Φερομῥων Φηῶν, 
δάλιος τόοσον μόνος, ὅτε λέοτος, 

: Οὔτε συὸς, κάπευ τ’ ὀλοόφρωος, (οὗ τε μάλισα 
Ὅ. Θυμὸς ἐὶ ςήθεοσι σσερχ ο) ἐεῖ βλεμεωσει) 
Ὅσοσον Πώνθ υἷες ἐὐμμελίαι Φθρονέασι' 

τὰς δὲ λυπεµλύων ἐμπαγέσερον ὀδυρμὲς, αηδόνων Φφωναῖς ἀπεικόζει, 
α,. ΄ 

ο οισι τε τεκγα, 

᾽Απεότωι εζάλοντο, πάρος σετείυω Ῥρέθαι. 

ελδ’. Οἱ μὴ ὦω Στωϊκοὶ 1 ορετὺ τν”) ὂν τῇ αἀπαλεία, ἀκείνοις 
ἐπόμῆμοι, ὂν οἷς πῶν παημα. αἰναφξῖ, λέων, «ξὶ Ὦ λύπης, 

Άλλα χρη Ὑ μὲν καζαλώπ]ευ ὃς κε 3ουήσι, 
Νηλέα Φυμὸν ἔχονίας, ἐπ᾽ ἥματι δωκρύσαντως" 

ΤίπΊε δεδάκρυσαι Πατρόκλεις ἠὔτε κόρη: 

Ὡς ἔθλς ἔκ τε δεῶν, ἔκ τ' ἀνθρώπων ὠπόλοιτο: 

αξὶ δὲ τᾶ Φό, 

Δ 

κο, 

Απίβοιε]ες ροῇῖ επι) εχΗξίπιαί, αἴαιε Άας ῥρεί {- 
πηϊἡευάΐπες ἀεο]αταίι. Θεπρεί: επίπι Όοπος γίτον 
ἀῑῖς Ππι]]ες, εἴ εὐη/ο γουε ποη ἱπάίσπισῃ αρρε]]ας. 
Ιπίετ πια]ος νετο, εἰπι]άος Γησαείδης εεγοές, ουΐδης 
οποάς εαγεπέέδης, εί ερογιδας Πισεπείδις «οπιρα- 
τα. Τε 1 απίεπῃ, αἱ ρτος]]να εε ἱποορῖεληϊετ 
τα αββείαηέατ, αἷς, Ῥαγάί ἑαμία [118 πιηφµαγη, ΠΟ 
ὅγα {εοπίεν “4ργὲ, Ποηφιε εαβτὲ [148 µππφκαῖη ῥεγπίεἰ- 
ο/ς, Ίλωπι [ηγ14, ο επέαέφ µε [ση ῥεγ ῥεξῖσγα γούη, 
ἁμαπία {επεί ῥµεγος Ῥαπίδ, φµίδης ῥαβία ἀρεογα. 
Ππιροίεπίες αιίεπι (τίβαπείαπα Ἰαάας, Τα[οιηίαε 

5Η 4΄ 

Μή τι Φόθο δὲ ὠγόρόῦ, ἐπει δέ σε πεισέµεν οἵω' 

αιετε]ῖς οοπιραΓαί, /ηυοίπεγες απ η ῥω]]οε 
βγουἰάμε ο, 

ΟΧΚΧΧΙΝΥ. Οµαπι Ιρίεατ Βεοῖςί γἱγεαίεπι απῖ- 
ταῖ Τη εταπαιἡΗΤέαίο ροπηέ, ελ [οξτατί νιάεπέιγ, ἵΠ 
ααίδις Ηοπιεγας οπΏπεπι αβεέχαπι τοἰ]ῖε, αξ αι 
4ε αεστϊέμάϊπε αἴε, «θ1ήη [ερεἰέες εήη Φ1ΕΙ 0Η }έ- 
φοεατε ῥοίοβῖς Ἐκ Εγεδο, φιαππυῖς ἰαεῤγγπας Γή 
ας αεεγδατ. τν µη Ιαεβγγπαγε Ῥαίγος]ε Η/2Υ, 
εε7πα/α ῥμεί]α. Ώε ἵτα γετο: {19 Μπάνι [ιό 
ον οπις ποδίς, [μβετίή[φμε. Ώε εἴπιοτε αὐίεπα: ΝΕ 
μιά [αγε ππείη, { υἱς /αάεγρ ῥοίεμέεγ. Έτ, [δι 
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ος δέ κεν ὑμέων ννοῦ ὃν αλκάδεθι 
"Βλήμενος ήὲ τυπὲὶς αν κφὶ σύτμω: ἐπίσπη, | μα. 
Τεθγάτω. ᾿ Ὑ κ... 

Οὕτως καὶ σερχφλάμἆμοι εἰς μονομαχχίαν, ἀφΜζως ραλούηαι, ᾷ πλείες 

νφ ἑνὸς αγίσυνταί ὶ ὁ τετεωμλῥος, πω Ποσον. "ἔχα τὸ; Ὀαάρσος «δα - 
µένον, ὥς πε Φηᾶ, ς 

Νῦν δέ μ ἐπιγράνγας πιρσὸν δώ ωθε αὕτως. σοι η 

κα πᾶς ὁ λρναῖου ἀπειχάζεται παν Ἶ κόπρο, ἢ χεμαβῳ, Άβ 
λαίλαπι. 

λε. Οἱ ο ὂκ τὰ, Περμπώτη τὸ Ἵησμᾶν ἀνέφικτον ἀνθρώπῳ 
νοµίζμσ, 1. δὲ µετεχοπώ)ειαν εἰσάγοντες, τὰ τιὼ ροολὼ ο παθῶν 
οἰναιρέῖν, . µεσότητι ἳ ετὼ ὁρζοντω. Καὶ Ὅμηρος αἲ -αδάγα τᾶς 

λείρους οὔτε αμὲῖς, ἔτε μἰὸ ἀφόδας, ἢ Ἡ αλύπους παντελώς, ὂν τῷ μὴ 

πο. μμ ττ---- 

ὤγαν δὲ τοῖς δες: κρατεδαι. τ Φαύλων α]αφέροας. Φηῶ δ 
ἐν "γάρ: τεκακξ πρέπεται χρὼς ἄλλιυδεάλη σσ 

ορ ἕ οἱ ἀτρέμοις ἡφαι ἐρητύετ' ὂν Φρεσὶ θυμός" 
Ἐν οέ τέ οἱ κρρδη μεγάλα φέρνοίσι πτώοσεε 
Κηρας ὀίομένω' πάτο δέ τε γεν’ ὀδόντων" 

τε ἀγαθᾶ ἅ ἔτ υἂρ Ωθέπετουι χθὼς, ἔτέ π λίην. 
Ταρθῖ. 

-- 

ΜΕΝ 

Εὔδιλον 9 ὅ οτπ τὸ ἀγαοῦ. τὸ λίαν Φοσέῶαι ὑφελῶν, τὸ μέτειων ΧΦΤ- 

έλιπε. Τῶτο δὲ καὶ οἶπὶ να, ὁμοίων, λύπης τε καὶ ὀργῆς, χρὴ ν0ΕΙ’. 
Τοβτον ὅδι κὠχενο, 

Τρώας μὲν τρόμος αιὸς ὑπήλυθε για ἔκασον, 
“Ἕκτορά τ᾽ αυτῷ Φυμὸς θ) σήδεοσι πώτασσεν. 

Λεγεκ([ω(φηε υἰάεπε /αµοπφμε πεεπιφιε ἠσσπαπύπε 
οεειδαί [2γγο. Λά Ἠωπο πιοάυπι εἴ 1, αἱ αἆ Ππ- 
σιήατε «ετίατπεη Ρτονοςαδαπέισ, Ιπίτερίάε ΠΠΙΟΓΕΠΙ 
6εγιπέ, ἴπιο Ρ]ωτες Ρο απο αΠατριπε: αίᾳπε νυ]- 
πογαίας παιιά πηἰποίεπι Ρρεγίενεταπάϊ «οηΠἀςπείαΙῃ 
Ῥαῦεε, ιέ Ιπααῖε, μίά [αξία φµωώσι βίαπία ῥεάδε 
Ρεγ/γιέῖα {4 α {ει Ὠεπίφιε οπππ] σεπετοί[α5 «οπῃ- 
Ραταίυγ ]εοηῖ, αργο, {οττεπεῖ, αιί εατοιπῖ. 

ΟΧΧΣΧΝΥ. Ῥοττο αααπι Ρετὶραισιϊοῖ εκπππεπε, 
Ἠοπηηί που ἀλίαπα ε[ε α παίυτα, υἱ ρεττιτραίἶο- 
ηίθης ναςετ, πιεάϊοφιε ααοάλαα Ιηνεπίο, νΙγεμέεπα 
πηεάιοογίέαιε Ππίαπε, αιαὲ Π]αταπα εχοεβατη {οἶ]ας 
ἨΗοππεγις εἴῖαπι ορΏπηος αποίαιε, πες ρτοτ[α» ἵπῃ- 

Ροξεηέςς, πες Ιπέτερίάοδ, Πες ἀοίογε ναςαηίες τη. 
ἀπεῖε, ας ἴπ Ἆος α πηα]ῖς ἀῑβειαης, αιοά αβεθίρις 
ποπ πἰπαίαπι ἐεπεπίέατ. Αἱξ επίπι, άμα εοἰογ 
{μα ντ, 71έΠΣ αἰφ μὲ 'ΠΟυ ΕΥ δεάε [μα, παίαέ, πες ῥε-- 
ϱ/ἱαὲ η ογάΐπε εεγίο, Γπίς ε0Υ εγερίαξ πι ]έωση, . 
1άΐπο Ππογ{ή5, 1επίες αἴφιε εγεβαμ» ) 
71076 ΤΠΕΕΗΦΙΗ6. 
πα ἵγα 4{πείωγ υαμάε. Ῥετρίοπαπι πΆπιαιε εξ, 
αιιοά, ααµπι νελεπιεπεῖογεπι Ίταπι Όσπο γίτο αἆι- 
πιαῖ, πιεάϊοσγεπη εἶ τε]παυαε. Ίάεπῃ εἰ ἆε 
δις αβοξβΐδις, ἀοίΐογε ν]ἀε]ίσεε εί Ίτα, {εηπεῖ 
ου]α/μποάί 1ιιά εί, ἠ4ριῤγα Ῥδηγεωη ον ον 
71ΡΗ: {ΥΕΤΙΟΥ, Εεδῖογί, αέφιε {αρπαΠίμιώη σιαπηυές 

τά μπέφ νο Ηή-- 
Ῥογγο δοπί εοἰογ ε[! {άεπη πες ῥΥοΓ- 
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α Οἱ μὺ ὸ ἄλλοι, καὶ ὁρῶντες ἔτεεμον' ὁ σ]) ὂν τὸ κωδιώῳ κα σὼς. 
ἀνορέίος ὢν, µόνο ἠφωνία. Ὅλεν ἄλλως μδῥ ποιξῖ τὸν Δόλωνα, καὶ τὸν. 

Λυχάονα Φφοραμλῤας, ἄλλως δὲ τὸν Αἴανζαι καὶ τὸν Μενέλαον, ὀντεοπαλι-- 
ζομλύες, καὶ βάδίω ἑποχωροιζας, ὥασερ απωσαμδύες σομοῦ λέονᾶ,. 

Ὡσαύτως δὲ καὶ λυπεμθύων λα φορ. «λιδείχνυσι, καὶ ἡδομηῤων ὁμοίως' 

πο ο πο ο αυ μα. 

᾿.ΤΗσΕΥ, Εφη, 

ὥασερ ὁ μὴ Ὀδυσὺς, δηηούμΆμος ὃν τρόπον τὰς Κύκλωπας «ξηπα- ᾿ 

---ἐμὸν δὲ ἐγελασσε Φίλον κηρ. 

Οἱ δὲ µηςῆρες, πεσύντα τὸν ἠ]ωχὸν ἰδόντες, 
Χάρας ἀναφόμενοι γέλῳ ἔκλωον.. 

Φαύεται δὲ ἐν χατωτέροις ἡ τὸ µετείή Ἀλ]αφορά καὶ ὁ μῤ ᾿Οδωεὺς 
ὃ ἑαυτΏ Φυωυαικὸς ἐρῶν, κοὶ κλαίήσαν ἐπ᾽ ατα ὁρῶν, Φέρει, 

Ὀφθωλμὰ δι; ὡσεὶ κέρα ἔσοισω, ἠὲ σίδηρος 

υἩν δὲ µνηκήρων τῆς αὐτῆς Ὦ ἐρώντων, τ΄ εασωμλύων αὐτὺ 
--- λύτο γάνατ᾽, ἔρω δι, ἄροι «υμὸν ἔλελχρεν, 

Πάντες δὲ; ἠρήσωντο παρα] λεχέεοσι κλι αι. 

Τοιαῦπι μὸῤ δι τὰ «θα τὸ ποητῇ «ξι ψυχῆς δωάμεων, καὶ πα)ὸν. 
Ὅτρλς. Περὶ δὲ ἀγαδὼν καὶ ἀὐδαιμονίας πολλὠν εἰρημηῥων «δι τοῖς 

ὀλλωκρως, ὸ μὴν Ἡνρὼ ο Ψιᾶς µου Ὅ) 4 ἀμῶν αγά 
4. ἀπωσαμένς] Ἐοτία, ἀπωσμένες. 
5. κατωτέρω] Αη ἐρωτικοῖς Ἱεσεπάωπῃ ὁ 
4. τῶν Φεασαμένων] Ὠε]επάυπῃ τῶ». 

7 

εγερίαί «ο, ῥεξῖογε ώίο. ΑΙ παπιαιε νε] ν]ἀεπάο 
εοπίγεπι!{οεῦαπε, ηΐς γετο αιαπινἰ5 ἵη ρετῖοι]ο «οη- 
Ώπωτως, {απιεΏ {οτεῖς εΓα, εἰ ρυρηα: ἁπηίαχαί ἰπῖ- 
Ώμπα εχεἰπηείοεῦας. Ὁ πάε αἶ]εετ ααϊάεπι Ὦ)οἱοπεπα. 
ἃς Τ,γςαοπειπ ΠΌἱ Επιεπίες Πηρίε, αἰῖτες νετο Α- 
Ίάεεπα εἰ Μεπείαυπι «οηνετίετε {ε {εη(πι, ας {Ε Ρε- 
ἀετεμείπι {αράµσετε, ρετίπἀε υξ Ίεοπες., αἱ α {14- 
Ῥμ]ο τερι]{Π {αης. Ἐοάεπι πιοάο εε ἀο]επείωπα ἁῑ[- 
οπἰπαίπα «οπιπιοη/βέτας, εί ἀε]εξιαητίαπι Γππ]τετ, 
δις Ὀ]γ[ες εοπιπἹεπιοΓαΏς, 41ο ραόϊο Ογε]ορίδις 
Ἱπροίαεεῖε, αἴξ, (ογάε, [πφιο Ίο γήῇ, οι {ία 
ἀἰεμπί. Ῥτοςί νετο εοπίρεέϊο πιεπάϊῖοο Ππηὶ ρίο- 
Ώταίο, «4ρῥιαιάιωέ ππαπίδεε, γήΓιφηο Πεγε επιργίνη- 

» κατὰ πάντα] Ίπηπηο, κατὼ φάντας: αιοᾶ εἰ Ἁγ]απάετ γετίεπάο εκρτεβτ!. 

11. Ῥοττο εί ἵπ ἱπίετίοτίδας τεῦδις πιεάιοστίεαεῖς 
ἀιβετεπεῖα αρρατεῖ, με ἆμπι Ὀ]γῆες, (αππείῇ αχο- 
τεπι {ααπι ἀῑ]ίσετεῖ, αίαιιε εἈπη Ρτορίετ ἱρίαπα ρ]ο-- 
ταηίεπι γἱἀετεῖ, πϊλϊ]οπιίπας (πππεη {ε οοηίϊπεί, 
{μπέμπα εοπ/εγαπέ εις εΟΥπεᾶ, Γεγγεα {νε Λας. 
Ῥτοσοταπῃ αμίεπα, ααϊ ελπιάεπι αππαΡαηέ εί {ρεξϊτα- 
γεγαηῖ, (σοπα Ἰαδα/[οέ, 1Η εἘ Φε εβίάίπε εκς-- 
ο: (πίμσε Βεπείορε εκρἰὲ αέφμε βῥογίεγ οΠΙΗ15. 
Ηι]μποάί αυἱάεσι αρμά Ροείαπι {απ ἆε Απίπια 
γίπδας, εἰ αβεόιρις, 
ΟΧΣΧΧΥΙ. Οείεταπ αμαπινίδ πια]έα α ρΗΙ]ο[ο-. 

Ρ]ῖς ἆε Ῥοποταπι Ππίρις, αἲ {ε]οίίαίε πε ἀῑξία». 
λππεΏ ἆς Ίος ἴπίοι οπππεθ οοπγεΠίέ, ααοά Απίπιας 
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πάντα σιωέσηκε. ᾿Αλλ’ οἱ μῥ Σπωϊκοὶ Ὑρετὶι) αὐτέρχη ἡγαμῦται α 
σεὸς εὐδαιμονίαν, λαβόντες, τὸ ὀνδύπημον ἆ ἐκ ἡν. Ὁμηριχκῶὼν τούτων, ὂν 
οἷς Ἡ σοφώτάτον κο «Φρονιμώτατον επούνκο, σὲ εὐχλείας πονι αν- 
θοριώσα καὶ ἡδονῆς κὑρορῶντα: τὸ μὲν «φεότερον, οὕτως, 

Αλλ όἷον τό ἔ δεζε, κο) ἔτλη καρτερὸς ἀνήρ. 
Αὐτὸν μὲν αληίαν Φεεκελίησι δαμάσσας, 

Σπαρο κόκ᾽ ἀμφ ὤμοισι Δωλὼν, οἰκῆϊ εοικὼς, 

᾿Ανδῶν δυσμενέων κατέδυ ω]όλιν 
Δ / η ος. | 

τὸ δεύτερον ὃ ἔτως, | Ἡ 
Ἡ µέν μ αυτό. ἔι ἔρυκε Καλυψὰ, δια ρεάων, ζ 

ὋὪς δὲ αὕτως Κίρκη κατερήτυεν ὂν μεγάροισιν ή 
Αἰωθ, θολόεοσα, λιλαιοµένη σσόσιν εἶναι" 
Αλ) ἐμὸν οὔποτε «)υμὸν ὂὶ σήδεοσω ἔπειθεν. 

Μαλιρα δὲ ὂν πούτοις τ τῆς ρετῆς δόξαν σιωήησο, ὁν οἷς τὸν ὃν μὴ 

᾽Αχθλέα ποιὲι οὗ µόνον ἀνδρέίον, δλλὰ κ χάλλιρον τὸ αδος, ὁ ποδωχέ- ὁ 

σσ-τον, κο] ὀὐλμέτατο, καὶ πατρίδος Φαφανᾶς, κο] ὑπὸ τὸ µεγσυ Ὁμ 

ων βοηβούμᾶνον) τον δὲ Οδυσσέα σεωμετὸν μδὺ κα χοβερὸν τῇ Ψυχῆ, ο 
τὸ δὲ ἄλλα ἐχ ὁμοίᾳ τύχη χεχρημένον ἡλικίας τε οἱ ὄψεως σὅχ 
ἴσης, Ὀ φέων οὗ παάντη αμαρᾶς, ϱ πατρίδος ἀδόξε, καὶ ἀπεχθομᾶνον 
ἑτέρῳ .ρ ὧν ϱὔδὺν ἐκώλυεν αὐτὸν τ)) δνκς τὼ 5 ψυχῆς Ψηὸ 

χεχτημένο. 

οιζ. Οἱ σἳ, ἐκ τᾶ ἀλδον «Φβωτόύευ μὲν τὸ ὃ ψυχῖς ἀγὰ 

Ά., 6, Αὐτὸν μὲν] Ἐεδίας εγαί Αὐτόν µε», αἱ ἵπ εχεπιρ]5 Ἠοπιετῖοῖς Οἆ. δ'. 244. 
Ὁ. 4. ἑτέρῳ δε] Απ, τὸ δευτέρῳ δεῳ, μὲ Ἱερῖπο γἱάείατ Ππίετρτες Τ/αίπις ὃ 

: . 

νίτεας Ῥοποταπι {Πέ ππαχίπιυτη. Αέ Θίοἱεῖ γάγεαίεπαι Ππίε]ίσετε ροῇαπιας, η ααἶρις Λελί]]επι ποη {[0- 
Ρετ {είε α Γειείεαίεπι Παβποετε ρυζαηΕ, αΠία πἰπηί-  Ίπα Εογίεπι Εαοῖξ, γεΓάπι εἴἶαπα Ρα]οἰετείπια ἔοτπτα, 
σαπα εκ Ἠοπιειῖοίς Η]ἱ9 {απηρία, ἵπ ααῖρις ρίεη- ρεάίρις ρειπἰςἰο[βμπαῖ», σεπετοββἔπιωπη, εκ εκ ]αί- 
Μβαπιαπα εἴ ρταάσηζΗἩππαπι Ἠεγοιαα Ὀμ[επι, ρ]ο- τπὶ ραεία οπαπάμπα, ἀεπίημε ουῖ ἀεοτάπα πιακίπχας 
τἷα «ααῇα ]αῦοτῖς ραξἱεηίεπι, 4ο νο]αριαεῖς οοΏῖ- ορεπι {εττο: Ὁ]γβεπι νετο Ρτιάεπίεω, ετ ΑΠίΠΙΟ 
πεπίεπι Βηχίτ. Ας -ἂε ρτοτί ααἰάεπι Πς, «μαι Ἅ{οἱεταπίετα, αξ ἵη τε]φμίς ΠΟΠ αἀπιοάυπι βοτέωπα- 
ὀεμε [ο σε[ [ογεἰς υἱγ, ϕ {πι έφιε, {η υεγδεγί- Ίμπη, Ρτορίετεα αιοά {ρβιφ Παευτα εἲ νυ]εις, το]. 
ῥτ ἀπηωαή, ῥαρή/φηε εἩμεπέζον ἴπφμε ΡΙΠΕχΟς υἱ απ ἀοιοις πο τεροπάετεί, εἰ φποά Ἠαιμά πω 
α]εζλα Φη ΓοΥ1ε σεργπαν [γδενι {πΙΙΡΟΥΙΙ {π- Ἱαβτίδας ρατεπείθις, εί ραίτία ουίουτα ογίας « 
ἐγεκίαγ, /Υύο α/Πηηω]αίω. Ώςε ροβετιοτί αμίεπι ἀεπίφιε αιοά Ώλευπ ροβ Ίονεπι [εοιπάμπι 
2ἆ Ἠνπο πιοάμπι: δὲ Πάει (ὤγεα γεπεδαγ ἱπ ἍᾖΒεπίατῃ Ἠλδετε. Όμα ἵαππεηῃ οπηπῖα Θαπι 
«αι αἰῑί, (ως ἠ{ {αάας ερεγεί ἀπ, Ίπεφμε Ρτολϊδεῦαπ, 4μο πιίπας ρτορίει απίπιϊ πωίεν 
Ππαγία: «44 «πι ωροῦ πεφιαφιαρι Πεάεγε ποπιὶηίς οεἰερεῖέίεπι αΠεαπετείιτ. 
πο βγω. Ὁμίὰ Απτεπ ἂε γἱτιμίε {επιίας, εχ Ἠΐ5 ΟΧΧΣΧΥΠΙ. Οείετυπι Ῥεηραίεεῖςί λος 
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Α νοµίζασιν, οἷον Φφρόνησι, οἰνορείαν, σωφροσμύίω, δικομοσιωώίω" δεύτερα ἃ 
τσ) τὸ τὸ σώματος, οἷον, ὑγέειαν, ἰογιωὼ, κάλλος, πάχος τθίτα δὲ, τὸ 

ὀκτὸς, οἷον εὐδοξίαν, 4ὐῬῤειαν, πλὌτον ἐπουετὸν μὸ ολὺ ) καὶ ὃαυ- 
μασὺν τὸ ὂν ἀλγηδόσι, καὶ νόσῳ, καὶ Ὑπορία, καὶ συμφοραῖς αθηλήτοις, 
χρῆθαι τῇ Σεετῇ τῆς ψυχῆς ἀντεχάσης τοῖς κακοῖο, οὐ τοι αἱρετὸν, 

6ὅδὲ μαχφειον τὸ οἳ ἐν αἀγοροῖς νουὺ ἔχειν, τῷ ὄντ εὔδαιμον θὔδὲ 

τἱὼ κτῆσν μόνίω Σρετῆς, 2λλὰ καὶ τὶιὼ χρῆσιν ὁ πὼ ὀνέργειαν 

Ἡ Ε/) χΦλόν. Ταῦτα δὶ καὶ Ὅμηρος δείκνυσν ἄντκρυ. Τὰς μῤ 9 Ὀεὼς 

αει οοιέϊ 
.. ο) «ΩΣΟΘΘΝΒΦΔΝΔΑΔΑΑΝ | 

τωτέᾳ αἴό ἀγαδῶν, ἃ  εὔχονται οἱ ἄνθρωποι παρέχει αὐτοῖς τὰς }εὸς, 
ζὔχ ἀνωφελῆ δηλονότι ὅντα αὐτοῖ, Θὐδὲ αδιάφορο, λλὰ «σθὸς οὖδαι- 

µονίαν χείσιμι- | 
ο ο ρλη. Τήα οω οι τὰ ἀγανὼ ὧν ἐφίενται οἱ ὤνθρωποι, καὶ δὶ ἃ 

ο µαχφράζον΄), ὀν πολλοῖς αἱασαφέῖ, ἅμο, Ὦ, πονπι οπι τὸ Ἑρμᾶ, 
αἱ ο ὰ ΄ Ν 4 3 Ν 

----οἷος δὴ σὺ δέµας κο) εἶδος ὠγητὸς, 
- ΜΑ Ἡ 2 ν 2 , 

Πέπνυσαι δὲ νόω, µεωκώρων ὅ, ἔζ ἐοσι τοκήων" 

μαρπρᾶ 9 ὧνπαὶ χάλλος σώματος, ποὶ Φρόνησν, κοὶ εὐλύειαν. Τὰ δὲ 

κ µέρος, 
Τῷ δὲ Φεὺ κάλλος τε κο ζώορέλω ἐρατειὰὼ 
Ὥπασσαν, κα) «εασέσιο πλὂτον κατέχόύε Κρωίων: 

Ῥοπίς, αξ {απέ ρτιάεπεῖα, {ογεϊζιάο, (επιρεταπεία, 
1ωίσία, ρτῖπιας ἵτῖσυμπίε, Οοτροσῖς αμίεπι Ὀοπίς, 
νε εβ (ααυτίτας, τοις, ρι]ςλεϊταἁο, «εἰετῖέας, {ε- 
ουπάας. Ἐκιετηϊς αίεπῃ, μέ εβ Ῥοηα εχιΗππαξίο, 
ποβῖ]]τας, εί ορυ]εηεία, ἱεγέίας, 1,1άε παπιαιε εί 
αἀπιίταείοπε ἀϊρηιπα εκἰίπιαηε, { ααῖς νΙτεωεῖς 
ΡιαΠπάίο ππωπίέας, ἀο]οίδας, πιοτδίς, εσείζαξ!, «ᾱ- 
Ἰαππϊταίδυς, αΠίσας τηδ]ῖς τεββαε; ας ηες ορί3- 
ΡΗΕ, πεφυε Ῥεαέαπι. οἱ ααῖς αιίεπι Ῥομ]5 [αρίεηῖαΓ 
{τυαέατ, εὔπῃ ΓεΥετα Ὀεαίμπι εχΙήππαηε. Ἀοφμε 
επίπηα {οἶαπα ν]τεμεῖς ροΠε/βοπεπι, νετυπα εἴίατη ἰ- 
{απι, εἴ εβαεαείαπα ε[ε Ῥοηυπα αωἰάάαπα. Όυαε {α- 
πε εἰ Ποππετυς Ρετίρίοπε οεπάϊς,. Ῥιβ]πάε παπῃ- 

ᾳ ἆεος ΔΟΠΟΥΙ ἀαΐογες [ηρίή ασ: εἰ Ποπηίπες 
οί α ἀῑῑς ργα(τατῖ (ωεροίε 1ρῇ5 Παιά ἱπιβ]α, πε- 
αὐς Ιπάιβετεηιία, {εὰ αἆ {εμείίαίεπι 111) εκ» 
ορίαηῖ. 

«ΟΧΣΧΧΥΠΠΙ. Οµαπαπι εἴρο Ῥοπα αὗ Ποποϊηϊ-- 
δις εχρείαηέυτ, εί οὗ «ας Ῥεαίί γοσεπίΣ, 1Ώ πιυ]-. 
εἰς ἀεε]αταῖς ἵηπ Μετοιτίο αμἰάεπι πι] απ]γετία 
{αῇς: (Ὠγβογίς αἀηηγαπάα πα ϱ/) /ρεοίες, [αρ αἰ- 
δε άραίε [ημίν [ές ες ππα]ογ µη /1επιαίε εἰΥο. 
΄Γε(πιοπίαπα παπιαας εἰ ἆε «οτροτῖ ρυ]οΗγίτιι- 
ἀῑπε, ρταάεπίία, εἰ σεπετοβταίε ρετλίδει. βίΠσιι- 
Ἰαέπα νετο «3 ΠΠεΙΠΟΓαί, «ον Ἂροης 7οΥ7ΙΑ2Η εἰράε-- 
γαμέν εἰ [ογήής  ε[ει: Επ, ἠάασπίῤεας εἰ οὐες ἆε- 
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δῶρον λύ ὄθι καὶ πω τὸ 9ῦ, | νο. δω Α 

'Ζεὺς δὲ αὐτὸς νέµει ὄλθον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισ. 

λθ-. Ποτὲ δὲ κοὶ πἱὺ πμὶὼ ἡ ἡγεῖται Χφλὸν, 

Τιοόμίω ὅλ, ὡς τίετ ᾽Αθάναο κα) Απόλλων" 

πὼς δὲ τὺ εὐπαιδίαν, 
Ὡς ὀγάνὸν κφ) παἶδα καταφθιμένοιο λιπέο” Χοι κα ολόι 

πὼς δὲ τῷ τν οἰκείων Ἀπόλαυσι, η 

Πέωπετέ με ασείσαυτες ἀπήμονα τε δὲ αυτοί. μὸς ὁ. 
Ἠ .ὸ 9ὃ τετέλεσαι ὅ μοι Φίλος να )μὸς, λος ος 

Πομπη ὶ Φίλα δώρα, πού µοι 259 ὁθονίωνες 
Ὄλεια πσομήσειων' ἀμύμονα δ] οκοι ἄκοιτι 
ἸΜοσήσας εὕροιμι σ' σιὼ δρτεμέεοσι Φίλοισν. ; 

Ὑμᾶς ὃν αὐθι μόνοτες εὐφραίνοιτε γιωαίκος | αν 
Κερλδίας κο τέκνα" 2εοἱ δι Ὀρετὸὼ ὁ ὀπόσειαν ια ρος ο) 
Παντοίζω, κο) µή τι κακὸν µεταδήµιον ἐἴ. ια π 

ρα. Ὅπ δὲ ὃν τῇ ἵ ἀγαδῶν συγκείσὰ, 3 Οτι φθώ θο 
αὐτὸ τὸ Φὼιωαῶα/, διλοῖ ΑΦ. τάτων, κό σον 5 

κ ο ν] 

Ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων, πόλεμονδ) ἴ ἴεν ηὔτε κόρη, 
Νήπιος, ἐδέ π οἱ τόδ, επήρκεσε λυφθον ὄλεὂρον' 

Ν 

Χοη, 
Ὡς οὔ τοι χύρων, τοῖσδε κ]εώτεοσιν ἀνάοσω. | ' δα πΑ 

λ ο) ο ρω, 2/ 

Και ὅτπ το Φρονέηω, τὰ χολᾶ εἰδους ἄμεινον, 

Ἕβλλος μὲν γάρ τ΄ εἶδος ἀκιδνότερος σίέλει ἀνήρ' 
Άλλα Φεὺς μορφίὼ ἔπεσι σέφει. 

Ἀ. 6. πῶς δὶ----σως δὲ] ἸΜα]ϊπι, ποτὶ δὲ----ποτὶ δέ. 

έρμε σέ ἠπυεμίαση [αὔωου εµΊΗ τοη] σε ὤπίζον. ζω 
ἠέάσηη {επεγας 1λογεςν αέφμε ῥιε[ίο Ιδεἰεβ]αίε ἀοπέ, 
βγεεογ «ές Ὠί{ [α ές μὲ 49Η 2οδὲς οωηξ]α ῥομα, 
:έ 7αΐα πες νο. ῥΗῥίεα υεχεμ!. | ἶδα 

ο. δαωμί αἴηιως. Ὦοπαπι εηῖπι εί Ἠου ἀεὶ 
εβ, βίο α) ἐβ[ως ἐγέδέ πιογέα[έδαις {]ὴμά. 
ΟΧσχσις. οπΏππᾳαπι νετο εί ΠΟΠΟΓΕΠΙ 

1πτετ Ῥοπα τεσεπ{εῖ; Ο) µέίπαπι εὐᾖέγεΥ, εο)(γ οι 
αραΐίας, ανν ἈΝοππιππαιαπῃ γετο ρτο]ῖς Γε]εί- ΟΧΙ, Οιοὰ νετο ἵπ Ῥοπογαπα «δα 
ταΐεπι: Εφιε δοπήι ῥιέγος /ΠΟΥΙΕΠάΟ ΤΕΙΙΠΦΜΕΤΕ νῖτες ἀῑν]]ς ργαεηῖ, ἵπ Ἠϊ ἀεο]αγαί, 
705. Αλαμαπάο αιίεπι, {1 αιἱς [απιϊ]ἰαείους {1 Ἅᾖ/εά επί δε]ἰαίοΥ εεµ Ηἰαίδωιάα 7η ἴκοο 
ἔτιατατς 70 ἄδαιε ἁμίε, φεπίο ἱπάμίσείε [γεφμεπίεη, [άεπον φις εαι[α πεεῖς [. Ἐν αιάία πλία 
0ῥίέενι αὐίγε [Ιπαίές, οὗ ζά φησά εμπέῖα {ηβεγβιέ, 
«Όμας πεπς ποῄγα ερ, ἀεώμό]ο, εαγαφµε ἀοπαν 
μς ΦΙΡΙ ΓοΥίΕΜί [ρεγὶ ῥΓΕΟΥ, οὔγεετο  επξῆ. 

118 21 (παητοῖ ῥγσαϊα Ἰαΐα. Ώεπίαια. 
ἀεηιία ερτερία {οπια αηεοε]]αι, 1 ΄ 
ε[ αἰζως υἱγ, [κά Όεις {βαπι Ῥλφμίο ν τιν. ἀεεργαί.. 
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μα. Δῆλω. μὸ ἄν σδω ὅτι κοὶ τὸ αξὶ σῶμα καὶ τὰ ἐπτὸς εὐπυχό- 
{ μδρα, αγαδὸν νοµίζε ὅτ δὲ ἀνώω τώτων σὐχ. ἔσν αὐτάρης ἡ οεετὴ 

μόνη «οεὸς εὐδοιμονίαν, ὂν ἐκέίνοις ταρίρησι δύο 9 ἄνδοαις εἰς τέλος 
μετῆς ἥκονᾶς ὑπολέμλμος, τὸν Νέτυρᾳ καὶ τὸν ᾿Οδυσέα, κο) αν μὸῥ 

ἄλλων α[αφεςονόρ Ἀλλήλοις δὲ ὁμοίως Φφεδνήσὲ κο ἀνδράς κ] λόφων 

διωάμει θὐχέπ ὁμοίας ὂν ταῖς τύχαις ποεποίηκεν, λλὰα τῷ μὴῤ ἸΚέσορα 

τῶς Ἰεὺς 
Ὄλδου ἐπικλῶσαι, γαµέοτί τε, γενομένῳ τε 
Αὐτὸν μὲν λισαρως Ὑηρασκέμεν ὃν μεγάροισν, 
Υἱέας αὖ σωυτές τε κφὶ ἔγΧλσν εναι 2ρίς ες 

τὸν δὲ Ὀδυσέα, καῖπερ πολύμητιν ὄντα, κο οἲγχνουν, κοὶ ἐχέφρονα, 

Ὑποχολὲι δύσίωον πολλάκι Καὶ 9λ) τὸν μῥ, ἐς τλὼ ἀνακομιδιὺ 
πλεῦσαι πιχέως καὶ ἀσφαλώς' τὸν δὲ πλανηθίώαι χεόῳ. πολλώ, οἱ 
«Ῥόνως, κο) κωδιύες ὑπυμλῤειν αὲὶ μωρο. Οὕτως αἱρετὸν αἱ μαχόρλόν 

η, ὅπω τῇ νὰ σεωμαιρ»μθψη, ὶ μὴ ἀντππεάτ]ασα ἡ τύχη, παρ. 
ο Ρβ. Γῶς δὲ ἡ κτῆσις τῆς δεετῖς 6ὐδέν ἐς ὄφελος ἂν μὴ καὶ 

ὀνεργῇ, Φανερὸν ὁκ Ἱότων, ὅπου ὁ μῥ Πάτροκλος οπιπλίοσων τῷ 

᾽Αχιλλᾶ, λέγει, 
Αἰναρέτη, τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψέγονός περ, 

Αίκε μὴ ̓ Αργέοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἁμιήης" 

οὕτω 3ὸ σεοσᾶπε τὸν τῇ ἀπραξίᾳ ἀνωφελῆ ποιοικῦτα τἰὼ Ἀρείώ. Ὁ 

ΟΧΗΙ. Ἐκ ριααϊξῆς εΓσο αρρατεῖί, Ἠοππεταπι 
ε{ οοἵροΓί5 εἳ {οτειηαε ἆοῖες, ἴπῖει Ῥοπα τεςεπίεγε. 
Οιοἆ αμίεπα Ώπε Ἠϊς γΊτεις Πρία ρετ {ε αἱ {εἰιε- 
πίεπι ποα {αβπείαῖ, ἵπ Π]ΐ5 ἀεείαται, ἵη αιίδις 
ἆμος νίτος αἆ υ]τταεῖς {αππππαπι «οπίεπάεηίες Ρο- 
πεῃς, ἨΝεβοχεπα ει Ὀ]γ[ειη, αὖ αἰῖς αἰάεπι Ἰο- 
πηϊπίδυς ἀϊβετεηίες Πηχῖε, Ιπίετ {είε ααἴεπῃ, 4µδη- 
ἔωπι αἆ ρτωάςωίαπα, Γοτήτωάϊπεπι, εἰ ἀῑσεπάϊ {δ-- 
ο] εαίεπι αξείπεε, Ππηῖ]ες, ἴπ ἔογξαησξ ααἴεπι ἀοείδις 
ποῃ Πϊάετη, Ρτορίετεα αιοὰ ἀπ Νείεοτεπι αυωπάε 
{ε]ίσεπι Γεάάιάεταπί, γε ἆμπι παίεετεεατ, νε ἵπ 
εοπ]ασίο γετίατεεατ, ααοάφιιε Η1ἱ ἀεάεταπέ {ππππηα 
ουπῃ ορυ]εηεία εἶ ἴπ αἀϊδις {επείοεγε, ἆε- 
πῖφωε, «θά Ἴωνεπες {1 [αρίάος, δεἰίοφμε Γεγοςε». 

ΥΟΙ.. Υ. 

Ὀ]γ[επι νετο, αΠαππᾳµαπι οοπ{αἶέας, {οἶεις, ας 
ΡΓιάεης εῄεε, Ιπ{ε]ίοεπι Γερεπµππετο αρρε]]ατ. Ἐς 
πος Ιάεο, αποά 1]]ε οε]ετῖ εί τηῖα πανἰσαϊῖοπε, Ἠϊο 
γετο ἁιτιτηί εττοτῖρις, Ἰαροτίρης, εἰ ρεευ]ῖς 
ππιππείς εχαητ]αεῖς, ΙΠ ραϊτίαπι τεάιετῖ. Αάεο 
ορίαὈΐ]ε ας Ῥεαίαπα εἴε, { αιαπάο {οτέαπα ν]τειεῖ 
αυχ]]ίο, ποη οὐ{εαςι]ο Ῥιοίῖε, 

ΟΧΙ.Π. Οείεταπι ᾳπο ραέτο νε ΡροΠείιο 
πἰ ή] Ῥτοβε, πἶβ εἴ ασεπἀο εὔβεακ Πε, εκ ί9 ραῖςε, 
ἵπ αιῖδις Ῥαϊτοσ]ας Αολί]]επι ο]ωγραπάο, -αἲε, 
ευπι ν]γευίο [πα α]ῑῖς ρετηϊείεπι ατοεβετε, «Ὁ Μεύη 
/Γκόζωι εν οὐγηεέε ἐμᾶ εερί[[ε πποχες 1 ἰεεπήν 0η 
Ὠσπαίς πο {αμία ῥεγ]οιία ῥμήρεῦ δῖο επῖπι επι 
αἱ]οαπῖέας, ααἲ νΊττυζεπα ἴπετεία {αα Ιπατί]επι τεά- 

51 
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δὲ ᾿Αγιλλεὺς, 7 ἀπροξίαν ζωώτίω ὀδυρόμβμος, Φιν, 
ΛΑλλ᾽ ἦμαι 

ν νηυῶν ἐτώσιον ἄχδος δρύρης, 
Τόΐτος εὼν οἷος ὅτις ᾿Αχριιῶν χαλκογτώνων' 

ἄχλεται ὸ ὅπ τὼ εετὶὼ κεκτηµλύος, οὐ κέχρηται αὐτῆ, δλλὰ μηνίων 
τοῖς Αλαιοίς, 

Οὗὔτε ποτ εἰς ἀγορζὼ σωλέσκετο κυδιάνεραν, 
Οὔτέ ποτ ἐς σόλεμόν Υ, ἀλλὼ Φφιυύδεσκε «θίλον κηρ, 
Αὖθι μένω «οθεεσκε ὃι, ἀὐτίώ τε π]όλεμόν τε" 

λ ν ν΄ ς ον . 
κο 9 οὕτως ὁ Φοῦιξ ἐπαίδευε, 

Μύκων τε ῥητής ἔμεναι ῴρήκτηροι τε ἔργων 
«/ Ἆ 9ᾖ ο Ε] / 

ὃλεν κο τεθγεως ἀχεται τῇ ἀπραξία, λέων, 
Βελάμίω κ᾿ ἐπώρερος ἑὼν «ητόυέμεν ἄλλω 
᾿Ανδ) παρ ὠκλήρῳ, ᾧ μὴ ίσος σσολὺς ἐῆ, 
ΑΛ κ) / / ΓΡ Η πασιν νεκύεοσι κατοῴφιμένοισιν ἀνάοσει" 

κου] οπιφέρει Φ αἰίαν, 
«3Η μή ” : 5 3 Ἆ ” 

Οὐ φὸ εγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ αυγας ἠελίοιο, 
” κν ιού 5 3 

Τότος εῶν οἷος ποτ Ο)ὶ Τροίη εὐρείη. 

ϱΗΥ. Ἔπ ποίιω οἱ Στωϊκοὶ Φίλης Φεῶν τὴς αγαθοὺς ἄνδυοας ἆπο- ο 
/ ..« / λ ον 2/ ΄ ου 5 Φαθοντες, πας Ὁμήρου καὶ τᾶτο ἔλαβον, λέγοντος οι τᾶ ᾽Αμϕιαράς, 

Ὃν σεὶ κήθι Φίλοι Ζεὺς αἰγίοχος καὶ Απόλλων" | 

καὶ οὐπὶ τᾷ Ὀδυσσέως, 
Χάρε ὃν ̓ Ανίωαη σεπνυµένω ὠνδολ δικαίῳ. 

ρµδ’. Ἔπι δὲ ν αὐτίά «φιλοσόφων δόγμα, κο τὸ διδοκτἰὼ 5) 3 
ορετὼ, ἔχεσω Ὦ ορχὶὼ ᾖ' εὐλύειων Ὁὁ κοὶ Ὅμηρός Φησι, | 

ἀεῦαι. Ιρίε «αοᾳάε Αελί]]ες Ἠαπο Ιπεγίαπι ἆε- 
ΡΙογαης αἷς, δεά /εάεο αἆ πανε, Μεἰ]μγὲς ἠπί]ε ῥοή- 
μον 41111115 ῥγ/επι Γαπαίς φιαγιφαήην αμείὂηη/- 
φμο. Ὠο]εί επῖπι αιοά νἱγεαίε ΡΓαάϊειδ, ε3 ΠΟΠ 
ε[εί υ{ᾳ»., {εά (στα εἰς Ἱπάϊσπαπάο, (πεί εἰα- 
ΤΗ ΠΙΠΦΜάΙ ἀέεογαγεί «4ερίυιμπ. «4ίφιμε ΙάΠΕΠΣ 
{πέδε, εν αγ]εζωῃ /πάεεγαγεί, Ῥγωίία ἠπίφμα ῥγε- 
εαης Παπαίς Γπυηήιφµε {η ήήωῃ. ῬΠοεηίκ Πὂτῃ- 
ος αἆ Ἠωπο πιοάµπι Π]απι ετιάτεγαε, ἴύὲ δεπε ᾱἷ- 
εεπά! ϱπαΥΗ Ἰεγεί, δεπε αρεπά{. 
{απέχας, ἵπετεια ἴ]]α οβεπάϊίτυτ, ἀϊςεης, {αἱμργίπι 
Φμαηνυῖς ΠΗΡΙΙ; [ογυΐγε εοἶσπο, (4 {επών υἱζζςι 

ὈὉπάε εε νῖτα 

Φμῶ0η ιαπίδες Ρή[εε ῥγσε[]. Έτ ολαῇαπι {αδ]απρίε, 
δοίε εαγεης οἰεπίπῃ 4100 ης -- ἑαζδον εί ον 
ᾖάαπία ἀπ Ώῥαιδί υα/βαγεί 4εβίυα ]ωυεπίμς. 
ΟΧΙ. Ῥταίεγεα βιοῖοῖ ἀϊσεπίες, ὀοπος οἶγος 

ας α)πέεος ε[]ε, αὉ Ἡοππετο ἴά πιαιαςί {απε, αιϊ 
{αρεΓ Απιρηίαταο Ἱπουῖε, Τηρεγ εκ απίπιο ῥάπε 
ῑ]εκὴ, 4βοΐίοζιε Ῥβαλωι. Ἑτ ἄε ὈΙγΠε, (σαμάς- 
ῥαᾳΐφμε Ά{ίπεγυα υίγο Γῇ]ο, [αβίεμΗ{. 

ΟΧΙΙ1ν. ΕΔ αυίεπι εοταπιάεπα ΡΗΙ]οίορΒοΓια 
εί πος Ρ]αοίτατη, υἱγέμέεπι ἀοεεγί ῥο[[ε, φαἱρρε απα: 
ΡΓο ἰπίείο σεπετοΠ(αίεπι Ἀαδεας; (αμοὰ ετ Ἠοπιε- 
τας {επῇε, ἆυπα Ἱπουῖε, Ε/ αλ σεπίίογ Ην ΠΑΠ 

ή σος κό έο ει αρος ρω ς-ᾱαὶ 
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Τόίν ὸ καὶ πατθὺς, ὃ κφ) σεπνυμένα βάζις ' 

ὑπὸ δ παιδείας εἰς τὸ τέλειον τραγομὴῥιω. Ἔσ 3ὸ δρετῆ ὀιρήμη 
τὸ ὀρ)ῶ» βιιῦ' πητέςυ, ὧν τὴς εὖ βιωσοµὴῤως «θφοσευ «φθσήκει. 
Καὶ ζωῦπι ὅωυ ὅι παρ Ὁμήρῳ, λέγει }ὸ, 

Νήπιο, ἅπω εἰδόθ ὁμοιῖν πολέμοιο, 
λ ί Οὐδὶ ὠγορέων" 

καὶ ὃν ἄλλοις, 
Οὐδέ µε Φυμὸς ἄνωγν, ἐπεὶ µάλον ἔμμεναι ελ} λός. 

"Καὶ ὁ Φοηιξ Φιν ὦπὶ τὰ ᾿ Αχιλλέως, 

Τάνεκώ µε «πθθέηκε διδασκέµεναι τώδε πώνίς,, 
Μύθων τε ῥητήῷ ἔμεναι, πθηκτηρἁ τε ἔργων. 

Ἐπὲι }ὸ ὁ βίος ἐκ «βάξεων κοὶ λόφων σιωέσηκε, τάτων Φηὰ Φιδὰά- 
΄σκαλον ἑαυτὸν τὸ νεανίσκα γεγοένι. Ἐκ δὲ τἦ εἰρημῥων δλον ὅτι 
πῶσαν ὀρετὼ Ἀποφαφει διδακτἰώ. Οὕτω μὴρ ὦω «φθῶτος Ὅμηρος ἔν 
τε Ἠ θιιοῖς κο) Φυσικοῖς Φιλοσοφᾶ. 

ϱµε. Ἔχεται δὲ Ὁὁ αὐτῆς εωρίας καὶ Αριθ μητκὴ, κοὶ Μεσικὴ, 
ἂς καὶ Τυβογόρας Ἀἱαφερόντως ἐήμησω. ᾿ΊδωμΏρ ὅω εἰ κο τότων ζ9ὶ 
«δα τῷ ποητῇ λόγος ᾽Αλλὰ μἱὼ πλᾶσος ὀλία ὃ ὄν πολλῶν «Όζα- 
τεέντα οξαρκέσ. Ὁ 3ὸ Πυλαγόρας τὰς Σριδμὲς μεγσίω δώαμι 
3/ ει λ / ᾿ ᾽ νΝ 5 / / ἡ 
ἔχει ἡγόμᾶμος, καὶ ποντα εἰς δρι»μᾶς αἰναφέρων, τν τε ἄσρων τὸς 
«ξιόδους, καὶ τν ζώων τὰς λῥεσές, δύο τὰς οἰνωτάτω δρηὼς ἐλάμβανε, 

Α.. 2, ἀρετῆς ἐπιζήμη τὸ ὀρλῶς βιοῦν] Τ,ιεσεπάαπι, ὥρετὴ ἐπισήμη τοῦ ὁρ)ῶς βιοῦν, αἵ ΟαβαἹοπεπα {οοαίέις πποπιιῖε 
Έτπεβις. 

βγμάεηεία αἱζίς) εἰ Ρετ ἁπ[οιριίηας αἆ (αππππυπα ἆθ- 
ἀωςσαίωτ. Εεξία παπιαιε γίτα, νἱτμεῖς {οἰεπτία εί, 
ο. εΠ, εα {Ἀοετε «µας τεᾷτε νιέχυιτος ἆἀεοεπε. 

ἰσίτατ αριά Ἠοππεγαπα 4µοαµε {απε, ἀῑοίτ 
ον η ρε βπαγμς πριμ, Φε]ίφιε εΓμεπ{. 
Έτ ἵη ας, Αίεο Μαέ εί [α[ή, ἀἰαίεί φμοπίαηι δοπις 
ε{ε. Έτ Ρπαπὶκ ἆε Αολί]]ε Ἰπαυῖε, Ι461γεο ῥγα- 
σα εγαὔη ρε µί ειέ]ᾳ ἀΟεεγεύΗ, [7 δεπε ἀἴερη- 
αἱ σπαγας ᾖεγες, δεπε αρεπά{, ΊΝαπι αµμπι γΙ{α εί 
εκ ἀῑδίς, εἰ [αζἳΐ οοπίξεί, 14εο {ε ρΓαοερίοτεπι 
βἀο]είεεηεῖς {π 1119 ΕαϊΠε αἴε. Αίαιε ἵἴα εχ Ίαπη ᾱἷ- 
ἀἳῖς πἰπιίταπα Ρραίεῖ, αιοά αιπι]]ρεί νἱγεαίεπι ἆο- 

οετὶ Ροῇε οβεπάλε. Αά Ἠωης ἀβίτας πιοάμπι Ἠο- 
ππεγι5 «απ 1 Μοτα[ίους, ἔπι ἵω Ναεατα]δις, ΡΠ-- 
ΙοίορμαίυΓ. 
ΟΧΙ Υ. Οείεταπι εἰάεπι οοηίεπιρ]ατίοηϊ ΡίΟ- 

χίππα {αης Ατηηηεισα εἴ ἡπαίσα, «μας εἰ Ῥγιμα- 
ροἵας ῥρία αἱ οοἰωῖτ. Ὑιάεαπιις εἴσο πι εί 
Ώρταπα πιεηέίο αριά Ρροείαπι ΠΕ} Ίπιο γετο Ρ]ατί- 
πια εβ. Ῥαυσα αμίεπι εκ πημ]εῖς εχεπιρ]ς αάάμέϊα 
[αΗοίεης. ΌΏαυπι Ίέλᾳμο Εγίλαρογας εχἰ(Ἡπιατες, 
ΏΙΙΠΕΤΟΦ πηαχίπιαϊη νίπι οὐξίπετε, οπιηίαφιο: αἆ 
ΏΙΠΙΕΓΟς τείεττεῖ, ουπι Πάεταπι ππεαξαδ, ἔμπι απ- 
πιαηίίυπα ρεμεΓαίίοπές; ἆἀπο {πρίεπια ργὶποῖρία 
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τὑὺ Ὦ ὡρισμλμίω, μονάδα, τὸ δὲ αόθκσυν, δυάδα, ιών τν μῥ, Α 
αγαθών, τὼ δὲ, κοχῶν Όσων Ἀρκώ. Ἡ μὸ ολὸ τῆς μονοίδὸς Φύσις 
ἐγενομδῥη, τὸ μλὺ Φέχντι εὐκρασίαν, Ψυγαῖς δὲ δεεὼ, σώµαπι δὲ 
ὑγιείαν, πόλεσι δὲ καὶ οἴχοις εἰρήνίω καὶ ὁμόνοιαν παρκ πᾶν }ὸ ἀγαθὸν, 
συμφωνίας οἰχεῖόν ον. Ἡ ὃ 9 δυάδορ, πῶν τοιιύαντίον; αέρι χρμῶνα, 
ψυχαῖ χοχίαν, σώμασι νόσας, πόλεσι δὲ κὶ οἰκίωις ταἰσές κὶ κ έχβρας ἐχέν- 
νησε πῶν 19 Χφλὼν ὁκ 2[ᾳπάσεως κο) τς γνεται. Ὅλυ 9ἳ ο . 
έφεξῆν πμ τὸν ο ἄρπον, ὀνδεᾶ « ἄτελῆ τὸν 9 αἝιοὸν, πλ ή πλήρη τε Β 
κ) τέλειου ἀπέφινεν, ὅτι μιγνόμδρός Τε σοὸς τὸν ἅρπον, αεὶ τὶὼ ἑωωτᾶ 
δύναμιν α]όσωζει, τῇ οσον καὶ ὀν τάτοις ογικρρτομῶτο" ἑαυτά τε 
σιωτάλέμλ]μος ολυνῷ τὸν ἄρπον' νόμος 2λέ ὅοι κὶ έχει δώαµιν Σοχῆς, 
οἱ δλαίρεσιν Οὅχ ὀπδέχεταρ αει τῆς µρνάδος. ν ἀντώ αξώσης, . Ὁ δὲ 
ὤρπος ὅτε νά ποτὲ τὸν «Ὁθιοσον, σειωτήλέμημον ἑωυτά, ὅτέ ὅδι. ἁλαί- 
ρετος. Καὶ Ὅμηρος τοίνκω πώ τε τῷ ἑνὸς Φύσν ὂν τῇ τᾶ ἀγαδοῦ 

μοίρα, αἱ τἰὺ τῆς δυάδος ὂν τῇ τὰ χοχᾶ τλεὶς Φαῦεται πολλάκις, ο 
ΕΝΗΕΑ τὸν ἀγαθω λέγων πολλακις, καὶ ΕνΗΕΙΗν ὁ τοιαὐτίω ασ 
ΔΤΗΝ δὲ, 7 χόχωσν κ ὅτ, αμ ας 

ϱ Οὐκ ἆγανὸν πολυκοιρουίη: εἷς κοίρονος ἔσω" | 3 ἀθν « 

ποη ν «’ Ὕ 

ώση ὂν σολέμοιο ο δίχα βάζεῳ, μηδι οὐ βελῆ, ΝΝ 1 
Αλλ ένα ἔχοντες νόον, κο επίφροα β»λί. 

᾽Αὲὶ δὲ τῷ «ξισὼ δρι»μώ χρῆται ὡς κβείοσνι, Κω .ν τὸν σόμπωντα 

ων ππαπα Πηϊέαπι, αυοά τΓ{ Μην αἰέεγυπι 

Ἰηβηίξαπι, αιοά ἀμααίο αρρε]]αραί; ἵτα αἱ ἵ]]α 
Ῥοποσαπῃ, Ἀαθο αμίειι πια]οτυπα Ππίίαπι ε[εε, Ἱ- 
ηἰ(αεῖς επῖπι Πα(υΓα «σε]ο, φαοὰ οπιηία οοπιρ]εςῖί- 
ασ, Ἱπήέα, ἐεπιρετίεπα, απ]παϊς νἱτμίεπι, οοτροτῖ 
(απζαίετα, υτθίριις εἰ αεἀϊδις ραοεπι εί «οισοΓά(απι 
{αρρεάϊε. Οµάφαἰά επῖπι Ῥοπυπα ε{ῖ, οΙΠ1 ϱ0Π- 
οοτάϊα {απιμρίεαίσπα Ίαὺει. Τλια]ίιαείς οπιπία 
εοπίτατία {απτ. Αετὶ παππφιε (επιρεβαίεπι, απ]- 
πια γἱποβίαίεπι, εογροτίρις πιοτροβ, αγρίους 
εἰ ἁοπιδις {εἀιίοπες εί Ιπίπηϊεϊίαφ ΡΓΟςΓΕΑΓ. 
Όπιπε πάπια πια]υτα εκ ἁῃοοτάϊα εἰ ἀβμάϊο παί- 
εἶεωτ, Όπαε εἰ απεπιν] ραίαπ ΠΠΙΕΓοσαπα 1η- 
ορεσι εἰ Ἱπιρεγβεέζαπα, ΙππραΤεπῃ γετο εί Ρ]επυπι 
ει αὈ{ο]αέαπῃ ἀεπιοπίϊτας, ρτορίετεα αιοά ἆμπῃ ρᾶ- 

τὶ πη][οείατ, ΓαὈιπάς νῖπι {ααπι οὐεῖηςε, τ μέν ἷπ 
Ἠας {οἱαπῃ ρατίε {αροτίος εδε ἵπιρατ, νετιπιεείαπι 
Πο αἀάϊεις, Ρατεπ ΏΗΠΙεΓάΠΙ Ρεηεταί. Ἑσρουμάμς. 
παπηᾳµς εξ, οτἱρ]πὶς [μαο νίτη Γοβηοῖ, ας ἀϊνίπο- 
ΏεΠα ποη τεοῖρίς, υπ]έαέο {επηρες {Π Τρίο εχοε]]ει- 
{ε,. Ρας ααίεπι Πδἱ αἀάϊτας, ἵπιρατεπι πες ΡΓοάι- 
εἰς, πες ἹπάϊνΙΠΡί]ίς «Π. Έήρο αἳ ἩΠοπιεγις μΠῖ- 
ταςῖ παίιγαπα η Ῥουί οοπἀϊτίοπε, ας ἁμα[ιεαείς ἵπ 
πια], ΡΟΠοΓΘ νἰάείατ, αωαμάο {προ Ῥοπαπα νίγαπι 
ἐνηέαν '4Η/Η12{11, οἳ πιαπ{αειιάϊπεπι ἵτα αἳ απίταία 
αρρε]]ας, αθβΙ6λοπεπι νετο δύην α ἁπαμίαίε, επι 
πο υῖε, (Ὀπυεπίς αι Μος ΓΕΡΠάΥΕ, [τά επ εγἰε 
Το. τν Βήαγίανα θεί]ον πεε ῥάεε ἰοφιαμίη 4εδί- 
υ πα [οά δὲν [8 πένα ας εὐπ[ιεπέ αρίοπέεγ. 
Βυρίηάε αμίεπι Ἱπιρατί ΏΙΠΠετο, ἴαιπαιαπι ρί8- 

- 
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ηλ), αὸο ολιώαθς δν Λάδι Μι ὰ, ὁ 

α΄ χόσμαν οἰέντε μοίρα ἔχοντα, ποιῶν, τὰς τεῦς τάτων ἔσας µέσας διαφᾶῖ, 

Τεκχθὼ δὲ παώνῖα, δέδωσαι, ἔκασος δὲ ἔμμορε τιμής. 
Ν να. / / 2 Ν ο . Α « ο- Ν 

Δι κοὶ ᾿Αριρυτέλης, πέντε 5!) τὰ συμχέα ὀλόμισν, ὡς τᾶ «ειοσΏ καὶ 
νο λ λ / 2/ λ ο λ 2 / δει Ν 

τελείΏ ὂν παντι τὸ κρῶτος εχοντο. Κα] τοις μῤ Μροθίοις ὀσμοσι τα. 

«ξιοσὰ Ὑποέμει. Ὅ, τε 39 Νέσωρ Ποσδῶνι Φύει ὀννεάχις ὀρνέα 

τιύρους' .κοὶ τὸν Οδυσσέα Φύει. κελεύει ὁ Τειρεσίας 
᾿Αθνεῶν, ζωυρόν τε, συῶν τ' ἐπιδήτορο κώπθον' 

ὰ 3) Ἂν Ν ἳ / 5 /ς / 2/ 

ὃ ᾿᾽Αχιλλεὺς τῷ Πατρόχλῳ ὀναγίζει πώα ἁρπα. 
Δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύµων υἱέας εο)λές' 

- η ϱ/ ἂν η 
Β ὁ ἴππες τὰ, τεοσροις, 

καὶ ὀινέα κιωῶν ὄντων, τὴς δύο ἐμοάλλει τῇ «πυρᾶ, ἵνα τῆς ἐπὰ ἑαυτῷ 

Ἀπολίπητα. Ἰα) ὂν πολλοῖς, τῷ. αἴα τειών, αὶ πέντε, καὶ ἐπὸ δριμὰ 

χβήτω. Μάλια δὲ τῷ τ. ὀρνέα, 
ς ” ι .. ας / ΄ Ὡς νάκεος ὁ γέρων' τοὶ δὲ θυνέω πάντες οἰνέσων' 

ςν᾿ 

ρ ὦ ” , ο) Ν 5 , 5 
ο Ἐννέωροι φὸ τοί 2ε, κα) ἐνεαπήχεες ἦσαν 
κο Εύρος ὠτὸρ μηκός τε Ὑενέο) ἆω εννεόργυιοι’ 

ς 

« ” ο ιν Ν / ” ” 

Ἔννημαρ µεν ἀνὼ σρατὸν ὤχετο κηλα «εόνο' 
8 

Ἔννημαρ ζένιοσε, καὶ ἐυνέα [βὅς ἱέρευσε. | 

Τί δ ποτ ὦω Όοιν ὁ Ἡδ ὀννέα Ἀριθμὸς τελειότατος; ὅτι ἔπν Ἀπὸ τὰ 

Φβώτη «φξιοΏ τετράγωνος, κο) «ΦῬιοσοχις «Ὁειοσὺς, εἰς τεξῖς δλαιράμΏ]μος 

τθιάδως ὧν ἑκφση πάλιν εἰς τοὲῖς µονάδως διαιρέται. 

Βαηεῖοτε αξίας, Ἐτεπίπι ἑοέαπι ππαπάωπα ααίπαιε 
Ρατεῖοιφ «οΠΏρτε Βμσεῃς, ἴγεν αγαπη 1Π πιεάῖο 
εχΗτεμίες ἀῑνιάϊε, Τγ{ριοίε [ωηέ [εέῖα, ααία εἰ 
Για ῥογέίο επίφεε. Έππι οὗ εαωῖαπι Ατητοίε]ες 
ν χα εἰεππεπία ρο(αΐξ, πέροίε ἱπιρατί ας Ρείε- 

η ίεε, μέ [ρέει {121 γεἰἰπφμεγεί. Λά Ἱας ἵπ πιυ]- 
εφ (εγπατίο, ααἱπασῖο, εξ {ερέεπασῖο υθέας, Ργορεῖ- 
Ρυε αυίεπι πογεΠματίο, δές ΠΗ7ζαἨς ζώο Γαησαπί- 
δε υἰγέ {πάε πουεμί. Ἐν, Νουεπαίες επί ὶ, Ἐν 
ΔΛίουεζι ο δΗίΟΥ 7Η {11ο εγ 1 {01Η άσφε 11002111 

ΏΙΠΠΕΤΟ πδίαιιε ἀοπιίπαπίε, Ῥταίετεα εί Ὠ]ῖς 
εα]εβήδις Ἱπιρατία ἁλϊραϊε, ἨΝείος επῖπι Νερ- 
{ωπο πονίες Ππονεπα {ωυγος {πογίῃσαε. Ἐτ Γϊτείας 
Ὀ]γΠεπα πωπιοίατε ]αδεί αγ{ρίοηη {αγ ή7ηζι(ο εἰ ῥοΥ- 
εΟΥΙΗΗ ἐπΙέογεῦι Ὅεγγεῃ. Ατ Αο]ί]]ες ἵπ Ῥαττος]ὶ 
εχεαυ]ῖ5 ποη ηίΠ ρασῖα Ιππιο]ασαξ, πεπΊρε Φῶ{ ΟΥ 
εζ ος ἀμοδεείη [/γεπος 1άΡΠάΠΙΗΟΓΗΣΙ Ἱ γοαλο- 
η [ος αε Ἠουςηι εὔΠέδν ΦΙΟΥΗΗΗ ἆμου {η Λ/ΥαΗ 

πύπαγωῃ. Εν Ῥεγφιε πουενι [οἱ σγα[αέηγ βε[ὲς 
{πίφια. Ἐν, ἈΝουε ἀῑεις Ρο[ῥα ον ἐγαδανή, 
πουεηφμε ὄουες [αεγ{βεαυ. «ατ παπα ἰβίαχ πο- 
γεπατία» παπ]ετας ρετ[εδππηις ε[ ὃ αυία 1 ρίῖ- 
πιο ἱπιρατί αμαάταίας ε[ε, εί Ἱπιραγίέεί ἵπαρας, ἆμπι 
ἵπ εΤ65 {ΕΓΠΙΟΠΕΣ ἀῑνΙάΐέατ, ααογάπα πηρα] τατ[ας 
η πες υπίταίες {εσαπέαγ. 
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βµς. Οὐ µόνον δὲ τὼ δώαµιν λομμ δλλὼ καὶ ὃ άλνοι, Α 
Μέρυδον Απέδειξεν, ὂν μρ τὰ κοταλόγῳ ποίήσας, 

Τῶν μὲν τοεντήκοτα υόες κου" ἐν δὲ ἑ ἐκάση 

Κδροι Ῥοιωτῶν ἑκατὸν καὶ ἄκοσι βάνον' 

κο] πάλιν, 

Πεντήκοντ᾽ ἔσων ὤνδρες. 

ἜἘξ ὧν λογίζαδαι παάρεση, ὅτι τῇ νεῶν πασῶν οὐσῶν ἐγγὺς χιλίων Ἀά- 
χοσίων, κο ἐχεσῶν οξ ἑχατὸν νόμων, ὁ σύµπας ὙειΦμὸς, δώδεχά που Β 
μυρκάδων γώετα. Πάλι δὲ ο Ὅ Τρώων Φήσας, δα 

Χίλ/ ἄρ ἐν σεδίῳ συρὰ καλετο' πὼρ δὲ ἑκάσῳ 
Έήατο πεντήκοντα, 

παρέχει λογίζεῷ-αμ, ὅτι ἦσαν «Ὄεντάκις μύριοι, ὤνω Ὅ συμμάχων. 
ῥμζ. Τί δὲ Μεσκὼ, οἰκειοτάπίω ἓ μσαν τῇ Ψυχν χφθοτι ν ν 

αρμονία. χεκροιµλύη ἐκ λα φόρων δρχων, καὶ τοῖς µέλεσ κο ῥυγμοίς, 

τὸ, τε ὀκλελυμή]ῤον αωτην ὀπτενεσαν, κ ο τὸ σφοζρὸν ἀνιείσαν, οἵ το 

Πυβαφορκκοὶ 19 σσουδῆς εἶχον, κὶ «φθὺ αν ᾿ Όμηρος. Καὶ ἐγκώμιω . 
μὀῤ αὐτῆς πι Ὅ' Σερίώων δεξέεχετα, ᾧ κὶ ολιλέγει, | 

Αλλ᾽ ὄνε τερ/ώμενος γέται 9 πλέίσα εδώς. 

Άλλοτε ο) ἐν ταῖς εὐωχίαιο Ἡ κνσίρον αζρλαμβάνει ὡς κοὶ αδὰ 
τοῖς μνησηρσι 

. 

Φόργξι--ἂν ἄρα διιπὶ 9εοὶ πποίήσωυ ἐπμρέω. 

Β. τ. ἐξ ἑκατὸν] Ἰ,εσεπάωπι, ἑκώτης ἑκατόν: αί ροβ Οαβαϊιοπεπι πιοπαἩ Ἑππεβας, Οοπιραταπά ιν. Τπα- 
᾿ εγάϊἀες Ἱ. το. 

ο 

ΟΧΙ.ΥΙ. Χοπ (οἶμπα αιέεπι ΠΙΠΙΕΓΟΓΙΠΑ νἷπῃ, 
[εὰ εἰ εοπιρεπάἰατίαπι οοπιρυ(ληᾶϊ νίαπι ἀθπιοῃ- 
Πτανη. Ότ αυαπι ἵπ πανίαπι «λίΑΙοϱο Ιπααίς, 
Ηαγασι φάει μγδίωη φιπφμαρίπία πανεν {βαέν 
η φάγΗ [ης έςν [ης εεηοέ εἰ υἐσεπί Βου]. 
εγαπέ. Ἐτ τατίας, φιηφμασίπία εγαπέ υἱγί. Ὁπάε 
εοπαρµίατε Ἰϊσοεί, αιιοά «μπι ΟΠ1Π6ς ΠΆγες {ετπ]ε 
πιῖ]]ε ἀποεηία: ἔοτεηε, ας οεπίεπί Πηρι]ϊ Πηρι]ς 
Ιπεεηε, υπϊνετ[ας πωππετας οεπέαπι γἱριηεί πηῖ]- 
Ἡππα [ατρας. Ἑωτίας αυίεπι ἆε ΄Γτοαηϊς Ἰοουεως, 
πας, 4111. α/ει γα {η άβο. αγάεὐαμί, αξ 
Τακία [ρα φιζπγασεπ{ εγαπὲ υἱγη «οπιρυῖαΠάϊ 

ππαίετίαπα ρταδεί αιοά ααἰπαμίες ἀθοσπι πιι]]ία, 
Ππε {οςῖῖς, ΠιεΓῖηε. 

ΟΧΙ,ΝΠ. Οοἵοτωαι Μιβσαπι απίπποσιπι {δ-- 
πα]αγήππιαπα, «ο αιοὰ Πατπιοπία οκ ἀϊνειῃς ΠΠῖ-. 
εἰς (ειπρετα(α ε{ῖ, οαηεῖθις ο τηγλπηίς εοθ ουπι 
ἁμο]αίος Ιπίεπάεπίεπα, έαπι Ιπειταίον τεπ(ξίεῃ-- 
ἴεπι, Ργηιαφοτίοί {εωάΙοίε οοἱαετωπέ, εε Ηοππεγις 
απίς Τρίο». 

οε αάάῑς, )εἰεέ]α ές αδέέν Ππείία αἴφιε εεἰεὐγία πο 
εεπν. ΑΙδί νετο ἵπ οοηγἰνΙἰς εἰεπαταπα τεςῖρίε, 
αριιά Ρίοσο8, Λα [μρεγί εαπίς εἰῤανανι Γέεέγε |)- 

1 αμάϊδις Παπιᾳαε 6ΆΠ1, υὈί ἆς ΘίΓε- 
πἷρας αρίτ, Ργο(εφαίτας, ααίδις εί Ἰοο ερἰ]οβί νἰ- 
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ο} ον « ἃ 

α Καὶ περ ᾽Αλκοόῳ ὁ κἐλαρῴδος 
----ἀνεθώλλετο καλὸν ἀέιδεν. 

χ 9 / 
Κα ο) 2αμοι 

5 πο ὰ / Ζ΄ κ. Αὐλαὶ, Φόρμιγγές τε οἱ ἔχον. 

λ. «/ / ΜΕ, -Καὶ ὁν ἔργοις, ὅπε σουγωμδῥης ὀπώροις 
- παὺῖς «θόρμειγ{ι λιφείη 

Ἱμέροεν κιδάφας Ἐ, λίνον δι ὑπὸ καλὸν ἄειδεν 
κακο: Αῤαλωλώ Φωνή. 

5 Κα) ὂν πολέμω, 
Αὐλῶν συρΛγων τ’ ενοπίὼ 

ἀχούεβαι λέγε. Οὐδν δὲ οσο κοὺ εἰς “οέδη «δαλαμεάνει τὸ 

Θράύων εζάρχΣε ἀοιδοὺς 

ποιῶν, ὡς τῇ λειότητι Ἔ μελών Ὦ ταχύτητα τ' ψυχῆς καζωγγέλλοντας. 
οµή. Οὖκ ἆδιλον δὲ ὅτι δή ὅδη ἡ μελωδία ἡ μὸῥ, ὂν τῇ Φωνῃ, 

ο ἡ δὲ, ὀν ὀργώνοις, τοῖς τε ἐμπγόυσοῖς, τοῖς τε ὀφτωτος τό δὲ ὂν αὐτῇ 
Φβογίων, ὁ μδὸ, δὸὶ βαρὺς, ὁ δὲ, ὀξύ. Καὶ τότων δὲ τὶς λα φορὼς. 
Ὅμηρος ἔγνω, ὃς γωμοῖχας μδὸ ὃ παῖδως, καὶ γἐρονᾶς, ὀξυφώνες ποιέῖ, 
α[οὶ τὸ λεή]ὸν τῇ πνόύματος τὰς δὲ ἄνορας, βαρυφώνας, ἐν τε ἀλλοις, 
ο / 
}ὶ ὂν πάτος, 

Τῷ δὲ βαρυσενώχοντι παθσατο σότνια µήτηρ' 
Ὀδὺ δὲ κωκύσασα, κάρη λάθε σωιδὸς ἐδῖο: 

ων ρ 
κου παλι, 

Ἑ. 6. καταγγέλλοντας] Οοτεϊσεπάαπι νΙάείας καταγέλλοντας, ἨΒατπεβί εᾶ οοπ]θξίαγα κατακηλοῦντας, Ἑτπεβί 
καταλεαίνοντας Υε] καταθοάλλοντας. 

ἀαΐσπι. Ἐε αριἀ Αἱοϊποῦπι εῥαγαάως εργερίμηι 
εαὔ7πΕΣ ιεώΠαδαίω. Ῥταίετεα ἵπ πιρεῖῖς Ηλία, 
εζβαγσφιε [Οπαδαμ{. Ας Ἱπίετ νἰπάσπαία ΟΡΕΓΑ5 
βµεγ {Όπογα εάβαγα, Γποππάμῃ φιάάαηι εἰῥαγίσα- 
2αᾳΐ, εἰ αἆ εβογάαπι [μαυίεγ [ηεείπεῥαί. Ἱηίαρετ ἵπ 
Ῥε][]ο, Ελίαγωτην {1 μάγιήπφµε [οπή αμαἰγ{ πἌττας. 
ΝΙ]ο επππεῃ {εοῖας εί αὰ ἶ ἹΜήοαπα τεοῖρῖς, 
υἙ] Ἰαπιεπίσίο ῥγσάεμίες εχΠίογες Πηοῖε, µτ- 
Ροίε α αἱ πιοάογυπα [αοἰ]Ιταίς, αηϊπιὶ ἁλβαου]αίοπι 
Ἱεπίαηξ, ' 

ΟΧΙ,ΝΠΗΙ. Ῥοττο Παιά οὑίουγαπι εἲ ἀιρ]ϊοεπι 
πηε]οάϊαπι εΠε, µΠαπι αιἰάεπι ἵω γοςς, αἰζεγατα 
νεο ἵπ Ιπβγιππεπεῖς, ας ρατείπα ἱπβαπέιγ, ραί-- 
επι Ἱπιεπάυπέατ, Βοποτµπι αὐίεπι ἵη 64, μη 
τανί5, αἰέετ αουίως εΠ. Όμοτυπι ἀϊβετεπεῖας εξ 
--- ςα]]αῖε, ἆαπι πια]ῖεγες, ΡΙΕΓΟ5, εἴ {εηες, 
αουία νοςε, Ρτορίει {ρίτίεις (επιήίαίεπα, Πηρῖς, ν]- 
το αμίεπι στανί νουε ομπι ἵπ 21115, ἔαπι ΙΠ Πῖς, 
44Η α[ῇιζῖο σγαυ(έεν, ϱεπέγί υεπεγάμάα, Γἱ- 
οἱοφιε εαβρµέ ῥγεπάεπον εμαθα! αείε. Ἑτ τιτ[α5, 
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ὋὪς ὃ (βαρυςενάχων ἔπε ᾿᾽Αργάοισι µετηύδω. . ΙΑ 

Οἱ δὲ γέροντες, όν ἡ | 
Τέτ]ιξιν εοµκότες, 

ζώων ὀξυφώνοις ἰσέζον). Καὶ ἐν τοῖς ὀργάνοις δὲ οἱ ΧΕδα) ὃ σσαῃ αλλα 
εἶσι, καὶ σιωυτόνως κνάμὂραι, ῥᾳδίως τέµνεσι τὸν αέροι, ὃ)ν τὸν ὀξμὼ 
Φφογ/ον Ἀποτελῆσν' αἱ δε παχξίαι βεμδίω ἔχεσαι τὼ κίνησιν, ἠχβσι 
βαρωύ χα ὃν λόγον κα] Ὅμηρος Τ μύσρα, ΛΙΤΥΡΗΝ αςΑσηγφόνσν, 

ἐπεὶ λεπὴ σα ὀξιὼ ἡ ἦχον Ἀποδίδωι, Ταῦτα μδ οω σξι τῆς παρ . 
Ὁμήρῳ Μεσικῆς. μα 

ῥμθ. Ἐπει οὲ ἐν έτοις οἱ Πρλωρου ἀώ οκ Ἂν. ὃ μά- 

λίσο, Πρεσκεν ἡ. ἐχεμωνία, κο τὸ σγᾶν ἃ μὴ χρι, λέγει, ρασήμθλα εἰ 
κ) Ὅμηρος τούτω ἔαε ἳ γνώμίω. Ἐπί τε 19 ο ικωνά έφη, 

Καὶ τι ἔπος «εοέηκεν ὑπέρ τ᾽ ἄβῥητον ὤμεωον' 

καὶ τὰ Θερόίτη οὐγιπλήτ]ει, 
Θερστή ὠκρλτόμυ2ε, ανός περ. ἐὼν ἀγορητῆς, ..- κοκ οραρη πρ 
Ἴφεο' πο. ο. Ρ 

ὃ τᾷ Ἰδομβμέως κοβαἸ]όμημος ὁ Αἴας, λέγει, 
ΑΣ αἰὰ μύθοις λαβρεύεα[’ οὐδὲ τί σε χρὴ 
Λαθραγόρζω ἔμεναι' 

κοὶ αἵέ σρατόυµάτων εἰς µάχίω σικωιόντων, 
Τρῶες μὲν κλαγγή τ’ ενοπή τ' σον, ὄρνιδες ὦ σ' 
οἱ ἄρ ἴς ίσων σιγή Ἡ µένεα πνέίοντες Αχαιοί: 

βαρεαρικὸν }ὸ ἡ κραυγὴ, Ἑλλίωμὼν δὲ ἡ σωπή. Διὸ καὶ τὰς ο 

δίεφµε σεπεης ϱγανυίεγ, εµπξῖος α[[αέιγ «4εβίνο». 
Ὄεηες αἴεπα εἰ [1ο απ]πιαηείθις αοι{α νο- 
οε Ριαά(Πς οοπιραΓαητατ. Οείοταπι «μα εμπηιε 
οποτάςε ἵπ Ιωβταπιεπες ἔεπιιες {απε, εί οε]εγίίετ 
ππογεη{ιΣ, αετεπα {αο]]]ας {εσσηί, απάε εἰ αουέαπα 
{οηωπι εβεῖυπι, εταῆα: νετο Ἰεπεαπι Ἠαδεπίεθ 
πιοέπῃ, ϱΓΑΥ115 {οπαπί. Ομαπιοῦτεπι είαπι Ἠο- 
πιετις βασε]]απι αεί αρρεϊ]ανίτ, αιοά ἵεπαε 
εχιτεης αομίωπι εἀετεῖ {οπυπι. ἩἨαξᾶεπις ας Μι- 
πα Ηοππετί. 

ΟΧΙ1ΙΧ. Ῥοττο Φμιπν | ἵπ Πῖ εί Ῥ ών μόὼν 
πιεηέίοπεπι {εοετίπιας, οι μα ο πείαςν εί εα Π]ετε, 

απα; ἀϊοετε πε[ας ε{, πιαχίπια ρἱαοαίές γἱάραπχας 
Ώμπη ο Ἡοπηστιι ἵτα [εηίοηε. ΊΝαπι ἆς νΙπο]εΠ- 
ας αἷε, 671 φμές εκεἰιΕ ὃν πο ϱ{εΠίΗΙ. ἐαοέ(. - 
Όατα. Ἑτ ΓλετΠτασι οὐ]ατραί Ὁ]γΠες, ὤμπεας 
ἱπρμάζη, φιαμηυές ὐἰάεαγε λα γαέοην ων 
ἀοτο φιΜή εωπέία πανω. Ἐτ Α]ακ 

: καπάο ἀῑοῖε, διῤίπάε- βγοζασίίον οφιεογ ήν 
ῥγοεασεηι εὐπεἰρπαίογεηι τε ἐῇ; εοπυεμἠ. ντ 
Ππίετ εχετοῖέας ραρηαπι ἱπδῖρι(σεμίς», 17065 εἰαη- 
6ογε. αε εἴαππογε αυίωπη {π/]αγ {δαμέ : 4{ερίυϊ 
εύη [ἱρπέίο, αἰγη; γοδ [ῥήγαπέες. ΟΊαπιοτ οἴς- 
πίπι Βατρατοτµπ, Πἱεπάωπι αὐίεπι (γβοοσιπι 
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α. µωπέτης, ἐγκροιτεράτες η, πεποηκα" 9! τὸν Ὀδυσσέα τῷ υἱ 
Δανελάήμήμο, 

- Ε ἐτέον ἐμός έοσι, ἐμὸὶ δέ σε γένατο µήτηρ, 

Μπτέ τι Λαέρτης ᾖ ἴσω τόδε, µήτε συθώτης, 
Μήτέ τις οἰκέιων, μήτ' αὐτὴ Πζωελόπεια" 

ο πάλι απ «Φδοινέῖ, 
Σίγα κο) κατω σὸν »όον ἴθγανε, μήδε ε ἐρέεωε. 

8 Ἄλλσα, μὸῤ δι εἩν ὀνδόξων Φιλοσύφων τὰ τς Ὁμήρου τὰὺ κα ἰὼ ἔχ 

δόγματα. 
. εύ. Εί δὲ δὲ κ αν ἰδίας τινὼς αἱρέσς ἑλομβῥων μνημονεῦσαι, 
εὔροιμὴρ ἆ ἂν κακείνες παρ Ὁμήρον τὸς αΦφορμὰς λα[όνς. ᾽Δημόκριτον 

μζῥ, τὸ ἔἴδωλα ποιήσωντα οξ ὀκείνων, 

Αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τευζ᾽ ἀργυρότοζος ᾽ λαών. 

ο ἄλλες δὲ πλανηλενᾶς, οἷς ἀκένος ἐχ- ἑπομῆμος, λλὼ οὰ, τὸν ὤδα- 
πίήοντα αχομρὸν αἱρμοζόμμος, «θιέφηκο. Ἐπὲ φλὸ ὁ ᾿Οδυοὺς παρ 

”."Ἀλκοόφ χωτεχμῆμθ” ἠδυπαγίᾳ, αφ τουφῇ κεχεημθψῳ, ατὺε χάοω 
ἀπ Αλεγόμῆρος έφη, 
αά ον Οὐ 3ὸ ἔ ἔχωγέ τι Φ]μὶ τέλος χαθκέσερο. εναν 

.Η ὅταν ευφρ οσώη | μὲν ἔχη. κατὸ δημο ἅ παντα, 

Δαπυμόνες ο ὠνὰ δώματ ἀκεόζωνται ἀοιδοῦ, 
Ἴμνοι εξέως" σα ο σλήθωσι τράπεζαι 

Σίτα κα) κρειῶν' µέθυ δι, ὁκ κρητήβος ἀφύοσων 

Β.τ. Τοιαῦτα, μὲν δπττδόγµατα] Αα (γαπ/ροπεπάιπα τὰ Ἱία, Τοιαῦτα μὲν δὺ τὰ τῶν ἔνδόξων φιλοσόφων ἐξ Ὁμήρου 
Ὅο σὺν ἀρχὴν ἔχει δόγματα: επί ἔχει πιμίαπάαπη ἵπ ἔχοντα. 

0. τ. οἷς ἐκεῖνος-----περιέθηκεν] 1.οουθ πιυέί]α5, Ώπηο ἵπ πιοάσπα οοσῖβοπάις νιάείατ: ἑπομένης λόγοις οὓς ἐκεῖνος ὢχὲ 
δοκιµάζων, ἀλλὰ αιρὸς τὸν φαραωπίπΊοντα καιρὸν ἁρμοζόμενος, τισὶν φεριένηκεν. Ῥεπίεπίῖατα ἵπ [ιαἰπῖς τεάἁἷά]- 
πηαΒ. 

Ποτίππας εέ Π]ος ααάοτίαίεπι αῦ Ἡοπιθίο αςζ6- είς, Ωμιαρτορέος εί ρτιάεπ(ιππιος αποίαιε Ἡπρυα 
Ρίῇε. Ὠεπιοογίέαπι αιἱάσπι, αμὶ 14ο] Γετιπα ρτίη- οομτἱπεητί πια ΠηχΙε, αέ ἆιπι Ὀ]γίες Π]ῖωπι α- 

Μοτίαξυς, δὲ 1ος ϱ5 Ὄργον ῥεβεγίέφιο Ππέβέ ἔα πιά- 
ἔεην Δ]ε[είαέ ᾖοεεε ῥαίεγ Πιαξγίοςν αίφιε [εὐηίζηε, 
ἄε.. πεἰέφιὲ υεγπώ, πες επ] Βεπείορεα.. Έτ μπι 
ταγίᾳς εµπω αάπιοπαι, δ116, αἰφιε ἵπ αἨἰγΙο 0 ε0η- 
{πες πεε φιώτε. Αίας Ἠα]α[πιοάϊ ααἱάεαι ρ]αςῖεα 
λαβίαπι ρΙἰ]οίορβοταπα [απο αι αῦ Ηοπιετο 
οτἱρίπεπι Παδεηίε. 
ο ΟΙ. 8ἱη γετο εεῖαπῃ Ἡογιπα πιεπαϊπί{]α οροτίαί, 
αμί ρτορτία αμα/{άαπι {εδϊας ΠΌἱ εἰεσετιπί, ΊΠνε- 

νο1,. στ, 

οἱρία {εοῖέ, εκ 1]; «Έπεα αἲ υάεμη ῥ0/ 8 Ώβα- 
δις { Οπιαεῤγµη, Ά]ίον γοἵο εΓΓαηίε», αἱ {εηιε- 
τεητας εα Ἠοπιετί ἀῑξία αὐπε Ιρίε ποὮ Ρτοβατεί, 
{εά ργα/{επέί ἐεπιροτί ἀεοοπΙπιοάατεί. Έαπι επῖπι 
Ὀ]γῆες αραιά Α]είπουμη, γο]αρίαίε ας ἀε]ίοιῖς ἁῑξ- 
Πμεπίεπι, ἀείίπετειατ, ἵπ Πλας ρταίίαια ἀῑΠεγεης 
ας σγα(ζμς ε[[ε ΜἱρΙ] ἀπὸ φιαπι εξης αὐμπάε 
1η ῥορΗ]ως ία ην ἵπ αφ αἰδης σέφιιο εὔΟΥἩς μ.. 
ἁλέμν [Ιερή Ίπεπ/ιο ἀαβίῥιιςις [ῤγαπέωη, 7 παφμε 

σκ 
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 αιμά πι μὸὶ κάλλισον ἐν) αμδο ών εἶναι. 

τότοις «δαχλες κοὶ Ἐπίκμρος, Ὁ ἡδωίιὼ τέλος ον νόμισε, 
νου ε εται Καὶ ἐπὲ αὐτὸς οὗτος ὁ Οδυασὺς ποτὲ 

ἡμπίαατο, ποτὲ δὲ ῥ ῥαχίως κο] σήραις, καὶ νιῦ μῥ τῇ Καλυψά σιω- 
ανεπαύετο, νιῶ δὲ ὑπὸ Ἴρου καὶ Μελανδίω ξινορύζετοι ταύτίω εἰκό 
τὸ [5/8 «ΦὈθαλα θὼν Ἀρβηππος, κοὶ πεία, καὶ πόνοις ο ωνο η, [ση 
μύῤως,  ἡδονῃ ἀφειδῶς ἐ ἐχβήσατο. 

ΕΠΟΥ ΘΕΟ; 

Ὃς κε 2ε0ς κκήὐκό μάλα τ᾽ ἔκλυον αὐτᾶ. 

Κὠ, ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, 

νοψν 0... 
4 αλ 

" ' 

κα δι ἄλλω νεμεσῶ, ὃς κ ᾿ ἔξοχα μὲν Φιλόον, ΛΑ 

Ἔτοχα, δὲ ἐχθίρησιν' ἀμένρ δι αἴσιμα, πόντο. ον οκ. ἀπ ολ. 

Κω, ΕΓΙΤΑ, ΠΑΡΑ Δ ΑΤΑ, μα. ο. 

Δαιλαί του Διλῶν γε κ ἐγγόαι ἐγγυάαοδαι. | τς καὶ  ρν 

Καὶ τὸ τᾶ ΤΠυλαγόρου «φθθς τὸν πυθόμόμο, ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΣ. ο ῥρν, 
ΑΛΛΟΣ ΕΓΩ, 

Ἴσο ἐμῖ κεφαλή. 

6. Ἔσ δὲ τῇς αὐτῆς ἰδέας Ὁκ ᾿Αποφζεγμάτων καὶ ἡ κχαλεμδύη 
Γνώμη, ἥπέρ ὅδι Ἀπόφασις χαθολικὴ «Όδὶ εδ κ 

«τη ῥαίεγίς επ ῥίπεεγπα [άε]ΐεν Ἠοε πηδᾳ πες 
μα” ΙΕ (έλες ών υἰάείμγ. ἨΗ]ῖς εἴ Ἐρίςι- 
τας αάάμέχις ε{ε, αὲ {απιππαπι Ῥοπαπ) η γο]υρίαίε 
Ροπετεῖ. Αά Ίναες Ί]]ο 1ρίε Ὀ]γῆες ποππαππααΠα 
Ρτείῖοία εἰ (επετα νείτε Ιπάμεῦατασ, ποπππΙ(ααΠη 
γετο ραηπίς εἰ ρετα: εἴ ημπο αριά (Οα]γρίοπεπὶ 
οἵππι αρεῦαῖ, πωπς αἳ Ίκο ει Με]απιπίο σοπει- 
πιε]ς αβῃεϊευαευτ. Ἠας νὶ(α ἱπιαρίπο α[απηρία, 
Ατήηρρις πο {οἶαπα επι ρᾳυρεγίαῖς ετ Ιαδοτίδυς 
ναμάς «οπβίξχαέας ε{ε, {εά επἶαπι νο]αριαάδας αἵ- 
{αΐπι Παάαῖς. 

Ο11. Οείεταπι Ῥα5 4πσφυε (Αρίεπεία Ἠοπιε- 
τίςα; ποῖίᾷ5 ἀερτε]μεπάειε Πϊοεῖ, αιιοά ππ]τα εἰ εΡτε- 

τὸν βίον λόγῳ σιω- 

βία ΓΑρίεπίυπι γἴτοταπι Αρορλιμερπιαία τίπια8 
επιπεϊανγίε, ἲ, δεξίαδεγε ΠΙΠΕΗ: εκ Ἆος Ἡοπιε- 
εἶσο βυχίς Ρὸ σεχ [οἱ [14 κακών. εἰίεπέες. 
Έ ΔΙ φηίά {γι εκ. 1]]ο, «ἰζωση φιίευη οαἡ, φις 
ον μῤη ιών απιαυεγί{, υε] οάεγή: ήλογα ᾱ 
ϱμπέ ππεάἰσεγία εωπέῖα. Ἑτ ιά, δροπβΟΝΙ πολα α- 
ο, ἀιδίωπι εκ Ηξος Ῥγο πύργο σπή/ογανη 6 φιζά-- 
μαι [ῥομάεγε [οάαΗ. Ὠεπίαιε Ἠ]αά ̓  
αἆ ευπα, ααί πίετοραδαῖ, αμὶς εί απιειςὲ Ἡο- 
πηεγυς ἀῑχεταί, «4ο ερο; ῥογιπᾶε μὲ Πεμ οαβη. 

ΟΙ ΠΠ. Αά εαπιάεπη ο μιφλοι κο)» {ρεοίεια 
ει (ποπιε, α.ῑς: Πο νοσαεισ, ρετεῖπεξ. ο 
πὶγετ/α]ῖς ετ {αοςϊπέτα ας τεῦυς Ἀάππαπαε 

μδῥ ὅλή αἲ. απαλῃ χλανίδ 

ρα 3 Της δὲ Ὁμήρου σοφίας κακέῖνα. ατα μα)εῖν ὅοι δεέγµατα, ὅτι 
ο χαλὰ καὶ πολλὼ σοῴων. ἀνσρων Αποργμαν ΦΕΜΦΗΝΝΗΙ ψΦ 8 
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ο ατόµῳ. Καὶ πότῳ δὲ χεησαμηῥων πάντων ποηηῇν θὶ Φιλοσύφων, χοὶ 
λογογράφων, καὶ γνωμμῶς τινα ποφανεῶαι ονηγηδυσάντων, «Ωβῶτος 

Ὅμηρος πολλὰς καὶ ἀγονὰς γνώμας οξἰώεγκε δ ὅλης Ἑ ποιήσεως: 

τῶτο μΏὺ Ἀποφαρόμβρος, οἷόν ὅδιυ ὁ βόλεται «ρασῆσα, ὡς ὅταν επη, 

| Κρέίοσων φὸ [βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρη' 

τῶτο δὲ, ὡς δξον «φπθάοσει πι, οἵον, 
| Οὐ χρὴ πεννύχιον εὔδευ (9Μληφόρον ἄνδρα. 

 ἍϱΥ. Πολλὰς δὲ Γνώµας κοὶ «οθαυέσέο αγαδὼς Ὁμήρου ὀξενεγ- 
κόντος, παρέφρασων σὲχ ὀλίγοι ἵδ μετ αὐτόν ὧν τινα «Ὁραδέγμαπα 
οὖχ ἀχοιρόν ὕοι «δα)έῶαι. Ὁἷόν ὅοι τὸ Ὁμήροωυ, 

Νήπιοι, οἳ Ζ{ωὶ µενεαίνοµεν ἀφρονέωτες, νά 
3 ι 9/ 
ἨΗ ἔτ μυ μέμαμεν παποππυσεμεν ὦοσον ϱογτέες., 

Η ἔπει, ἠὲ ή: ὁ δι ἀφήμενος σσχ. ἀλενάζει, 

Οὐδι ὄλεται «θμῶν 9ὸ ὂν ὠθανάτοισι εόϊσι 
Κάρτεῖ τε ο) εεῖ τε διωκέκδὸν εἶναι ἄθλσος. 

«ῶζὰ τῶτο δὲ ὅοι τὸ ΠΠυβαγορικὸν, 

κο. »/ ή Ἀ ΄ Απ. Τῷ ἔχεν) ὃ, τ]ι κεν ὕμμι κακὸν σέμπησιν ἑκώσω. 

Ὅσσα τε δαιμωίωισι τύχρως [ροτὸ ἄλγε ἔχκσι, 

Καὺ οπὶ τότοις, τὸ Εὐραπίδου, 
ν ἂν µόῖρου ἔχης, πράως «φέρε, µήδι ὠγανάκται. 

τς αράγµασι -ὃ ἀλλ Θυμᾶίδοι χρεών 
Μέλει φὸ αυτοῖς δέν ὦλλ ὁ τυγχάνων 

ϱ, 6. ὁ τυγχάνων] (ᾳ]ει» Ῥογρετατη θΔῑάῑξ λαγχώνων, αάάῑἴα ταϊῖοπο ἵπ Λάάεπάϊφ Οραΐο, ΡΗΥΙ. εἰ ΜΥίΗ. Λ. 
Ῥ. 750. ο]ραίαπι ε/]ε ῥα7ὕαταπι ῥος /οη/ω. Ὃς απο αἱ Πὶ ποπ αΠεπίίοτ, πο Ἡ α]ο]κοπατίαπι Ρτοῦο οοστῖ- 

βεπίεπ]----αλλ ὀὐντυγχάνων, τὰ πράγματ᾽ ὀρθῶς ἂν τιδη,----. πὰ Ῥμαπίῇ. Ρ. 81. 

πιηςίαίῖο, Όμο Ρεπετε η κ Ροεία., ϱΙη]οίορΗ!; 
εξ οΓ4{ΟΓε5 οπηπες Επί 41, αἴφιε ἴπ εἀρπάϊς αι- 
ὑυίάαπι {εηεεηείοβς {ε εχετουετίηές, Ἡοππετις ρτῖ- 
πημς πιι]έας εί Ῥομας {επίσητίας, ἰά αἰξ (Ἴποππας, Ρε 
τοῖᾶπη Ροε/η ρτοτα]]ς, ποπΏ πα μαπῃ ἀεπιοπ/εταπάο, 
ου/α/πηοά{ ος ε[ες, ααοά ο[εεπάετε νε]]εῖ, έ αµαη- 
4ο ἀῑσιε, Κεν εἰεπίπι [βεγαί [ἱευεη[εης ἱπ[ογίογί. 
Νοππιππᾳμαπα νετο ααἱά βέτο ορια Πε, ἃἲ, Ρε/η- 
εἶρις ώ {οία7η πεφιιάφαῃ [1εγέργε Ποέ}εα. 

Ο1 ΠΠ. Οείετιπι Ἰαιά ρᾶτυπι πα] εκ ρο[ίο- 
εδ, ΠΠΗ](25 {επέεηεῖας ας Ῥοπᾶς λἀπιοπίξίοπες, 45 
Ηοππετις εἀϊάϊε, αῖ νειδῖ εχρτεῄετιπι, Όμο- 
σαπι φυσάαπι εχεπηρ]α αἀάμσοτε, Ἠαιά Ιπίεπαρεί- 

εἴναπα Εαετῖε, νε]αεί αι Π]]αά Ἡσππεσί, ΕΙ 6/0, 
ἐπβρίζμηιφιε '}ουέ εὐπἰεπάεγε [)πο. Νπφμίά αἄ- 
ῥως ἠέ]ωπα εοηβε/ζεγε ΦΗΙΗΣ, εωηέες ἴπ ΕΕ ῥγο- 
Λε, [ωγράπέες, υἶφμε Μεπεμίετέ «44 [εάεί εκοκί{ε 
οὐπαγιίπα ἑαίία γΙεπε, Λάηφµε ῥηίαί ῥγα/ῄαγε ας 
{5 γοογε εξ]. Οπηπία αὖ ῥσε ῥεπάεπέν Ππα]α [1ἱη]- 
σε ἐπηπί[]α εωἰφο. Ομσί ἵ]αά Ἐγιμασοτίειπι αῇ1- 
πε εβ, οί πα] ἓε υεχεπί Ροπή εὐη/εεία, ΠΕΥεΣ 
{η ἄφιο της δαν ποπ {Πάίρπαδεγε εέφίάή.. 
Ρταίετεα Π]]αά Ἑαπρ]άϊς, 

Ἐεῦις πια]] ἀεοεί πες Ἱπάϊσπατίες, 
Ῥτοάεβ επἰπι ραίαπ1; {εὰ ἱπ[οτίππῖα 
απο {ετοΏθ απΙπιο, Ῥεαίαπα υΙίαπῃ ασε, 

οκ 2 



- δο απ τοπεριώροτήσευ 

ϱιδ.. Πόλο Ὅμηςςς μέν ησι, ο οσο ο Ὁ 
Τέχνον ἐμον, τέο μέχρις κ θολκεη ὠχεύων, 

«5 ἔδεαι κραδίζω: 1, 

ὁ δὲ Πυβοφόρας, 
Φάδεο τῆς ζωής, μή µιν κῤώ στων οᾗ 

νε. 'Ἔπ Ὁμήρου εἰπόντος, 
Τόῖος 3ὸ νό νάος ἐν ἐπιχβονίων ὠνλρώπων, 
Οἷο ἐπ᾽ ἦμαρ ὤγησι πωτὴρ ἀνδρών τε Φεῶν τε. 

᾿Αρχίλοχος τό τε ἄλλα ουν μιμόμβρος, καὶ κ) τῶτο ὃ ταρίφρησο, νι, Β 
Τῶος ὠνθρώποισι θυμὸς, Γλαύκιε Λεπ]ίεω σάη, ενστνο 
Γύεται Ονητῶς, ὁποῖον Ζεὺς ἐφ ἡμέρίω ὤγει. κά 

«-ἳ 

Ὄρν.. Καὶ ὂν ἄλλοις Ὁμήρου εἰπόντος, 
"Αλλῳ μεν ο) ἔδωχε 2ὸς σολεμήῖα ἔργα 
λλλω σε εν σήθεοσι τίὃει νόον εὐρύοπαι Ζεὺς 
Ἐφλὺ, τὸ δέτε πολλὰ επαυρίσκοντ' ἄν λρωποι, 
Καΐ τε σέλης ἐσάωσε" ̓ μάλικο δέ κ ́ αυτος φκόψά 

Εὐριπίδης «θὰ τᾶτο ἐποίησε, 
Γιώµαις 9ὃ ὤνδρὸς εὖ ευ μὲν οἰκδιῦται πόλεις, 7. νυν δρ) ά 

τε ὁι ἆ οἶκος' εἰς δὲ αὖ όλεμον μία μέγα. 

Σοφον 9 ἓ εν ο. πὸς σολλὼς χβρας 

Νικῷ σιὼ ὄχλῳ δὲ ἀμαθία πλέον 
Χακό. αρα ῥ . 

υζ. 'Α δὲ «δακελόυόμημον. τῷ ἑπήρῳ τὸν τομθμα πεποίμκεν, 
Ὦ σέπῳ, εἴ μὲν 9 σέλεμον περλ τόνδε Φυγότεςρ: 
Αθ δη µέλλοιμεν ὠγήρω τ’ ἀθονάτω. τε 

κ 

ο. 5. Ἰδομενία] Βατρεᾶοπϊ {πουϊε Ἠοπηοτας Ἡ. μ’. 419. Τβίεατ Σαρπηδόνα τερο[ωῖέ Ῥατπεβιι : ο αἹ 
απαπἀσααἶάεπι Τρία αιξτος πηεπηογία Ἱαρία» εβ: τϊ τεξϊε ]άϊσαι Ἐτηεβυρ. 

ΟΙΙΝ.  Αίαε Ἡοπιετι ααϊάεπι ταίας αἷες α Ώεμε, μὲ εως [η Ἰάαγήα [αδα, 4 ο ο 
ὤγ αεβήηιας Γωπάν πό φια” εαγίωπε πα αν μά [αρίαι, [ὲῤγουϊάμε αἴφιε (μη [δὲν Έηῃ 
4ΐφμρ ἔμμη άεργαι αππωιξ ἨΥΒΛΑΦΟΙΑΦ νετον αλῖς, αε ορρίάα /[εγυεί αὐ ῥοῇε. ἄΐφιε ὃς μη 
3 πάεέΓες απέηπ/Η υέ{ας Φ10 ῥαγεέγε ῥο[ῇ. πες {π ῥΥΙΜὲς ορέῖπε αλιδίογ. πάι κών -αᾱ- να 

ΟΙ ΝΥ. Αά Ώπο Ἠοπιετο ἀῑσοεπίε, Τα ποπ ἍἹπααίοπεπι βαχκα, ον. νλ, νά 
ποιο σσ Ροπιέπια «{ῇ, περι δαωγπίμς αμ «Ὁιαίεηι ἐλίῖε οἱ ἁόδιως ης νίμει σον. λος 

ἀεαεγίέν πατε φμἱ Φ μας Οὐ/ρωΣ. Ατοιοσβις δν Έεο Ὀε]]]σαίαπε νἱτ Ρρετωφ οάϊπαῖί, ο 
ευπῃ ο]ἷα Ηλίας Ιππίρης, ἔωπη Γος Ιηέετρτείαμάο εΧ- Μπι]ίας παπα» οοπβ] παπι ἀπάπι ωβακ γϊποϊε, 
Ρτείηε, Ρεὰ Ρ]εὈῖς {π{οῖεῖα ἵπσεῃ» πια]απα ἱταέ, 

Ἐ]ιίπιοάϊ ππεπ εῇ οπλο αμα]επα ἀῑεπη ΟΙΙΝΤΙ. Τα ααῖθας αμίσπι ]άοππεπειις β. 
ΟΙαιοῖ, ἀεάϊί ]ουἱ9 νοἱυπίας πιακϊω1, απῄίουπῃ αἁΠοττατῖ, «Θμοά { υἰίσλίεε ῥσε 

ΟΙ:ΝΙ. Ἐτ η αἰή Ἠοππετο ἀϊοσμεε, Ἀωπφμε πα [επεδίης {πιριέπεαί  ποδίο, ηρο 10Υς ορ 

πμ 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Ε. βος 
Ἔοσεο),, ὅτέ κεν αυτὸς εὶ πρώτοισι µαχοίμέω, 
Οὗτε κέ σε ςέλλοιμι µώχίω ες κυδιώνειροι. 
Νὸν δε (ἔμπης ὸ κηρες ἐφεςῶσιν Φουώτοιο 
Μυρίαι, ὣς σε ἔσι «υγεῖν ββροτὸν, ὁδιε ὑπγαλύζαι) 
Ἴομεν, ἠέ τω εὖχος ὀρέζομεν, Πέ τις ἡμῖν. 

δι Ἡ / { «/ 2/ Αἱαύλος μζῥ δεύτερος λέγων, ὅτως ἔφη, 
᾽Αλλ) ὅτε σολλὰ τρφύματ' ἐν σέρνοις λαθὼν 
Θνήσκει τες, 6 μὴ τέρµα σιωτρέχοι βί 
Οὔτ' ἐν σέγη τὶς ἦμενος σας ἐσίω, 
Φεύγει τι μάλλον  σεπέωμένον μόρον. 

, «ΑΝ /) / «/ ο ος) κα / » 
Εν ὃ σεζῃ λέγει Δημοῶένης ὅτως, - Πέρας μῥ γάρ ὕδι ἅπασι ἂν- 

“θρώποις τῷ [ία Ὀανατος, καν ὂψ οἰκίσκω Τις αὐτὸν χο)ερξας τηεῇ δὲ 
«ς δν ΗΝ Αν 3] ” ω σα, τν ν ν / τὰς ἀγαθὺς ἄνδωις ἐγχειρᾶν μῥ ἅπασν αξὶ τοῖς κολλοῖο, Φέρευ 

απ ον 
Ὅενη. Πάλι δὲ τὸ Ὅμηήρου, 

Οὔτοι Ἀπόθλητ᾽ ἐσὶ Φεῶν ἐρχκυδέα δώρα, 

Σοφοκλῆς παρέφροισεν, εἰπὼν, 
σ΄ Θεζ τὸ δῶρον τῶτο" 

Γρ. Παρ ὀκείνε δὲ, 

Θεόκρατος ἔἶπεν, 

ἀ ./» ΧἈ κ. 
χθὴ δι, ὅσ᾽ ἂν 9εὸ 

Διδῶσι, Φεύγεω μηδέν ὦ τέχνον σοτέ. 

Τό κα) ὠπὸ γλώοσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αυδὴ, 

« ε ” λ ” 

Οὕνεκώ ἆ γλυκὺ Μᾶσα κατὸ σόµατος χέε νεκτορ. 

Α. 6. Αἰοκύλος μὲν δεύτερος] Πιερεπάππη, Αἰοζύλος μὲν ἐμμέτρως---: ταξετίατ επῖπα αἆ {64 116Π8 ἓν δὲ σσεζῃ λέξει. 
Β. 1. Ἐν δὲ σεζη λέγει] Οοττίσεπάυτῃ, ἐν δὲ σεζῃ λέξει, τεζοτῖατ επἶπι αὰ ρτίη». 
0. 4. Παρ ἐκείνο] 1ερεπάαπι, Παρ ἐκεῖνο. 

αέγα, Λο εσο ῥγίπια αοἰε ῥιςαγίση, πες ΗΟΜΕ ῥις- 
παγη [7 εαβεγεςν ήπια [ια γς [η δὲ, αὐηὶσο. 
Οοίῥο /εά εν «γιο νο]υαί η [λαίπα επέφιο, 
«Ίγοβος αίφιο εα γε[εἰπααέ πµί]ο ῥγοβίδεπίο, «Θο/ρ 
αἶλος [μβεγετηως εωπέεο, αμά [εγεµγ. «ΔΡΙΟηΥΙα9 
Ροίῖ επι ἀϊσεῃς, {ς αἴξ, 
«Νες πιοτίεπη ο1έ, ᾳἱσππιαε νω]πις αοοὶρῖε 
1εἴμα]ε, νι πὶ {τ Ώυ]ς {εγπιῖηις. 
ΊΝες ἵπ ἆοππο {εάςῃ», πεσεπα νἹανετῖε 
Ὁπιαααπι πιασίε; οετίαπι εβ επίπα Γἴπτα ΟΠΙΠΙΠΤΟ, 

Τη {ο]αία αμίεπι οταίοπε ΓΠεπιο[ίλεπεν [ο αἰε, 
ο 24ος εωδὴς πιγ{α]ίδμς υἷές ἠογγηίπις ϱ/ῇ, εἰ 

φῖς [ε ᾗπ εε]]μ]α θες {0η [εγυεί. Άοπος σµίεῦη υἱγὸς 
ἀεεσέν /εηβεΥ εργερία φιώφιέ εοπαγί) ἄς ΦΕΠέΓΟ/0 
απίσπο [εΥγέν φμἱεφιίά ἄεμς ἀεζογή. | 

ΟΙ ΥΠΙ. Ειτίας αμίεπι 1]]ιά ἩἨοπιετί, δρίεη- 
ἀἰδα ἆοπα Ίδειι φικοίῤηᾳμε ἀῑεΙί ΓεΙΠεπάα, 9ο- 
Ρ]ος]ες α]ῑῖς νειβῖς εχει]]ς, 

Ώοπαπι ἀαῖ εί, ρτοϊπάε πεο οοπ{επιρ/ετῖθ 
Οι]σφαῖά ἄεαβ ἀοπατί{, ηος Ώθς τείριυαβ. 

ΟΓΙΧ. Βεεαπάππι Π]]ιά γετο, Εως αὖ ογο 
ᾖπεπς υοχ υἱρογὴ Πίζα πιεί]α: ᾿ΓΠεουτῖεας ἀῑχίε, 
{4ω[α ἱάεο ἀἰράεέ ῥμής ομ]ερηι [ΕΥ ΤΟΜΕ Ι{1ογεήΙ. 



- 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

ϱξ. Πῶς δὲ καὶ ́ Άρωτος παρέφρασε, τὸ μθῥ, 

Οὔ/ ὅὲ ἄμμιορός ἔσι λοετρῶν ὠκεανοῖο, 

δοό 

5 

εἴπων, 
λρκτε κυανέα σεφυλαγμένος ὠκεανόϊο" 

λ λ 

Το ος, 
----τυτοὸν Φὸ ὑπὲκ θευώτοιο Φεέρωται, 

ΕΝ) 

εἰπων, 
---------ὀλίγον δὲ διω ζύλον ὄϊδι ἐρύκει. 

Κα «ξὶ μδὸ τότων ἅλις. ΑΝΝΑ 
εξα. Ὁ δὲ Πολιπκὸς λόγος, ὅαιν ὂν τῇ ῥητορμκῇ τέχνη, ᾗς ὀντὸς | 

Ὅμηρος ΦΩθῶτος Ἰέγωεν, ὡς Φωνε;). Εἰ 9λύ δὲν ἡ Ῥητορικὴ, Δώαμις. 
τᾶ “ο λονῶς λέγεω, Ἡς μᾶλλον Ὁμήρου ὁν τῇ δωάµει ταύτῃ χοξ- 
ηχο: ὃς τῇ τε µεγαλοφωνία πανίας Ἰὕφρα]ρει, ἐν τε τοῖς α]θνοήμασι 

τιὼ ἰσίω τοῖς λόγοις ἰαιὸ ολιδείκνυται. μα, 
ϱἵβ. Καὶ «ρῶτόν ὅὸι τῆς τέχνης ἡ Οἰκονομία, ἰὼ ὃ ὅλης τῆς 

ποιήσεως παράσησι, κ) µάλισα ὂν ταῖς Σελοῖς αἵν «οςαγµάπων. Οὐ ολ) 
πόῤῥωϊεν ἐμδαλὼν, τ ορχἰὼ τῆς Ἰλιάδος ἐποιήσωτο, δλλὰ κο καθ ὃν 
χρόνον αἱ «βάζεις ὀνεργότεραι, καὶ ἀκμαίότεραι κάΤέςησαων τὰ δὲ τό- 

των Ἀρηότερος, ὅσα ἐν τῷ παρελθούπ χρόνῳ ἔγνωτο, δωυτόµως ἐν ἄλ- 
΄λοις. τποις παρεδηγήσατο. Τὸ δὲ αὐτὸ κοὶ ὂν τῇ Ὀδυοπία σεποήκο, 

»οξάμΏμος μῥ Ἀπὸ τἩν τελόυταίων Ὁ πλάνης τᾶ Ὀδυσσέως χρόνων, ὂν 
οἷς χοιρὸς ἱώ Ίδῃ καὶ τὸν Γηλέμαχον εἰσάγει, ὶ τὼ αἴώ µνησήρων ὕοριν 

Δ. 6. τυτνὸν] Ἱία τερο[αῖ οκ ΠΠ. ο. 628. Ρτο γυ]σαίο 9υμὸν, ααοἀ (αἶει εἰ ρτῖοτεν ΟΠΊΠΕΘ Μαδοπὲ Πτῖ, 

{επζεηεῖῖς Αν νειβοταπα ροπάυς αἀλίρεαε, -α 
Ο1,Χ. Όπο πιοάο αυίεπι εε Αταΐις ΙΠῖετρτε- ε 

ΟΙ ΧΗ. 
. . . . τ ΄ ης 

ἑᾳπάο εχρτείπε εἰ Ἰος, δο]ᾳ αμέετι Οεεαπέ Πο Εἰπ-- ε ρταείρυα αιἰάεπι Ἠα]α5 αγεῖς Ρας. 
ξΙζγ ἐ]ία Ἰαυαεγο, ἀἶοεῃδ, Όρη εὔεγκ]εο υαπίει 
«αζφμογε ἐἱπσῖ; εἲ Π]αᾶ, {πΙΙΗΦΙΕ α 110Υἱε ζΜεγαπ-- 
ἑωγ, ἀϊσεῃδ, Ῥαγυμς παηφµε γα /10Υέεηι ῥγορί- 
ῥεβαέ αεεγλαπῃ. Αταιε ἄε 5 φαϊάεπα {8Εἱ9. 

Ο1Ι,ΧΙ. Οεἴεταπι Ον Ηΐς οτατῖο ἵπ Ἐλείοσῖσα 
ατῖε οοπ/{ήἩε, αααπι Ἡοπιεγυς Ρτίπιας ἱεπωίῇε γ]- 
ἀείωτ. δἱ παππᾳιε Ἐλείοτίσα εἰ {αου]έας Ρτοδαῦ- 
Πται ἀῑσεπάϊ, ααῑς ππο]οτεπα μα Ἠοπιεσας, ἴπ. 
Πας {αςυ]έατε ορετα!Ώ ροίμιεὸ Ομάρρε αιϊ Πο) {ο- 
ἵαπι πιαρη!]οφιεηίῖία οἵηπες εχοε]]αῖ, γείαπα εἰῖαπα 

Γι[ροβείο εξ «παπι ρεί ἰοίαπι Ῥοε[π οβεμάϊ 
πιαχίπηε ἵπ Γ6ΓαΠα Ιη]Ηί, οη επίπῃ εχογά[ο Ἰομ-. 
δε Ρείϊίο ἵπ Πϊαάε η[ας εί, {εά αἳ εο {ει τον 
4ο εβῄσαςίοτα ας οεἰευγίοτα {αεῖποτα {απί εἀϊῖία. 
Η]ς αωἴεπι Ιπετίῖοτα, εί Ύὐα ρεῖας ασεϊἀεταπί, ἵπ 
αἷιῖς ]οοῖδ, {αςσεϊπᾶε εε οδίτες τεοεπίαϊε. Αἱ 
ἰάεπι ἵη ΟἀγΠεα Εεοῖε, αδὶ α πον ΗΠπηὶς εΓτοΓίθας. 
Ὀ]γβς οτ[ας ε[ε, ἵπ αιῖοάς οεσαΠοπειῃ Ἠαδεῦ: 
Ἱπάαοεπάϊ Τεἰεπιαοβί, ας ἀεε]αταπάί οοπίαπεΙαπα. 
ΡΙοζοταπα,  Ώπαοιππαιε νετο απίεμας ὉΙΥΠϊ εἴ- 
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α ἐμφανίζεν" πὸὰ δὲ «πθὸ τύτων, ὅσα τὰ Οδαπὶ αλωμλῥῳ σιωέπεσε, 

αὐτὸν «δάγει δηγόµΏμο, ἃ καὶ δευότερο ὃν πιδανώτερα ἔμελλε Φφαί- 
νε) α/, Απὸ αυτο τὸ παντος λεγόμδμα. 

εξγ. ᾿Αὲ πίνω ́ χωμθῥων Ἔ τ ῥητόρων πώντων τοῖς σθβοιμίας, ὑσσέρ 
τὸ τοσεκτκώτερον ἢ νάφερον ποιξν τὸν ἀκρρατὴὺ, αὐτὸς ᾖὰ ὁ ποριτῆς 

κάχεηται αἘριμίας, τοῖς µάλικα κωήσα, οἱ αδάγῶαι ὺς τὺ 
| αφέύρον Φωαμλῥοις ἔν τε τῇ Ἴλιαθὶ «πεοαναΦφωνῶν, ὅτι μέλλει λέγευ 

Ἡ ὅσα αἱ. τ ̓ Αλρλέως ὀεγίω, καὶ τᾶ ᾿Αγαμέμνωος ὕοραν, χοχὸ, τοῖς 

Ἕλλησ, σωμέη (καὶ ὂν τῇ Οδυσεία, ὅσοιο ππόνοις ὢ κυδεύοις «λριπεσὼν 

ὁ Οδυσεὸ,, πάντων τῇ τῆς Ψυχῆς σιωωέσἁ κ) χαρτερία ειε)ῥετο. Κα 
ὂν ἑχατέροις αἵό «αδοιµίων, πὑὺ ἸΜῆσων. «οθαχαλέ, ἵνα )ειοτέρον. καὶ 
μείζονα τὸ δόξαν τἴό λεγομθμων «Ὀδασήση. 
ο Ρ8δ’.  Πολλὰ δὲ τό εἰσαγομένων πο αὐτοὶ (πθβσώπων λέγοζα. ποιῶν 
ἢ «αεὺς οἰκείας, Ἡ Φίλες, ἢ ἐχδρὸς, Ἡ δήμας, ἑχάσω τὸ πεέπον εἶδος 

ο λόγων Ἀποδίδωσν.  Ὥασερ ὂν δεχῇ πεποηται αὐτῷ ὁ Χρύσης ὂν τοῖς 
το «πεὺς τὴς Ἑλλήωμας λόγοι, χεησπμωτάτῳ «φθθοιμίω κεχρηµθος σιυ- 

ὤχεται 39 αὐτοῖς «ζύτερον, χρωτῖσαι τῶν πολεμίων, κο] οἴχαδε ἀνα- 
ορέψαι, ἵνα Ἱ παρ αὐὴ εὔνοιαν ολιαπάσητα! ἔπειτι ὅτως ὑπσὲρ τῆς 
παιδὸς «παχολᾶ. Ὁ. δὲ ᾽Αχιλλεὺς ὦπὶ τῇ ἀπειλῆῃ τᾶ ᾿Αγαμέμνονος 
Φυμάμδρος, µιγνύει τὸν ὑπὲρ ὦσπ καὶ Ὁ  Ἑλλήόων λόγω, ἵνα κακείες 

6. 5. τοῦ ᾽Αγαμέμνονος] τοῦ Ίοσο {αο πποίωπῃ, εἰ Ἱτα οτάἱπαπάαπα γιάσίατ : διὰ τὸν τοῦ ᾽Αχιλλέως ὀργὺν καὶ Άγα- 
µέμνονος ὕδρι». 

ταηῖ εοπείσεταπί, ἱρ[απα επαταπίεπι ἱπάμοῖς, ἴη 
Ἀος, Ἡέ Ποῦ ΓΑΠΕΗΠΙ νελεππεηίίοτα, νετήπι εεῖαπι 
ρτοῦαὑἰ]ίοτα νἀετεπέας, παπι ο Ιρίο, αἱ ραβας 
εγαέ, ἀϊοετεπέιγ. 

Ο1,ΧΗΙ. Ισίίατ αααπα {επρεΓ οππες οταίογες 
εχοτά!ιῖς υἴαπτυς, αξ ααάἰίοτεπα αίἴεητωπη, αμξ Ῥε- 
πεγο]υτη {αοίαπί, Ρροεία 4ποαιε 1 ρου Ἡπαατῃ εχ- 
οτά]]ς υ{ὰ5 ε{ε, αα: αιάϊζοτεπα εἰ πιονετεπῖ, εί αἲ- 
τεηίέαπι τεάάετεπε. Ότ ἆαπι ἵπ Γ]ίαὰε ριαα [ατα {ε 
ἀέχαταπι αωαηία πια]α (ταοῖς οὗ Αολι]]ΐς 1 ἵταπην 
εί Αρσαπιεπιποπίς «ορέαπιε]ίαπι αοςϊἀειίπε. Έτ ἵπ 
Οἁγίεα, απο Ιαροτῖθις εε ρετίοι]ί ρετρε[ῖς ἴ]- 
Πες ουηέϊτος απἰπαϊ ργιάεπτία εἰ (οἰεταπεία νῖςε- 

πε, Ὠεπίαμε ἵπ (πίαις ροεπιαξίς εχοτά[ο, ἸΠιι- 
{απι ἰάεο Ιπνοςαί, αί εα ϱμα; ἀϊοετεητισ, αὐσ/τῖο- 
τὰ, πια]οτίίαιε εχΗπιαζϊοπίς ε[επτ. 

ΟΙ.ΧΙΝ. Ῥοττο ααμπι πλυ]ία8 ρεγίοπας [Αίας 
ἀϊσετε αἆ {αππϊ]ίατες, 2ΠΠΙςΟδ, ΙΠΙΠΠΙςΟ5, αυέ ρορι- 
Ίσα. απίουίηιε {αππεῃ ἀεςοζαπα ἵπ ἀϊσεπάο ετ- 
δις, ες οἳ ΙΩΐτιο, ιοί ΟΠιγίαπα ἵη οΓαίίοηε αἆ 
(ταςο», Πηρίε οοπιπιοά/Ἡπιο εχοτάίο υζωπη εῇς, 
ΟΡίαε οπἶπα 1ρῇ5, μέ ποήδιις {αρετίοτες {α6ἳἱ, ἆο-- 
πιπΙπα τεάεαῃε, Ιάαιιε εο «οΏ/]1ο αέ Ῥεμενοἱεπεῖαιπ 
αὓ εἶφ εαρίεῖ; ἀεϊπάε Π]ίαπι εβὶαρίται,. Ασλί]]ες 
αἀίοπι οὗ Αραπιεπιποπῖς π]ίπας ΙΠπάίσηαΠς, οτα(ῖο- 
Ώεπι παϊκίαια ΟΙΠΏ ρτο {6, {μπα Ρίο (σταςίςδ Ἠαδες, 
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αἀχούσωνᾶς, Φύνωφέρους χοπαφήση" πάνία, Ἂ. ὦΏ τὸν πόλεμον ἐπάλθαι Α 
οὐχ ἰδίαις πτινὸς ἀπεχλείας ἕ ένεχα., λλλὰ εἰς λάέοων από τὰ "Αγαμάμνωνορ, 
κο] τὸ αἰδελφε οι καὶ πολλὰ ς σεπομηχέναι  ἑωωτὸν, τὸ δὲ θα» οὐ 
αρα τέτων, δλλὰ «Ὅδὰ τὸ κοιᾶ Ἑλλθων εἰληφέναι.. Οἷς ἀνπλέφων 
ὁ ᾿Αγαμέμνων, ὗχ Χορό ὅπως καὶ αὐτὸς Ἰεερπθαση τὸ πλῆρος «Φή- 
συντος » τὰ ᾿Αγιλλέως ἀπελεύσπὼῷ αι εἰς 7. πατρίδα, δι ἰὼ ἐ ἔπαλεν 
ὕοριν, σὐχ εἶπεν ΑπΠΙΘΙ, δλλὰ, ΦΕΊΓΕ, τὸ απλώς ῥήδν, εἰς τὸ α 

τερον µεταοαλών ὅτι, ὅ οὐ δαχαλῶ σε μένε) πάρείσι }ὸ κ) ἆλλοί, Ἡ 
ἕ οἳ πιμῆς αἰξιώσωσί με” ὑῷ 3 κὶ πῶτο τοῖς ἀχούήσι (χεχαρισμόῤω. - 

ϱξε΄ Κα ὦὶ τότοις εἰσώγετο! ῥίτωρ ὁ θρωβη! ὃν φλακὰ ο λιγμὴ 
οἰγορητὺ «φθθσεῖπε, . | ιωΑπκζιό 

Τὰ κα) ὠπὸ γλώοσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αυδἠ' ως] 

οὗ μείζον ἐγκώμιον οὐχ ἂν λνοιτο ῥήτορον. εν ΣΣ τος α]απρόοεται 
τᾷ λόγω» ἄρχεται μὲ Ἀπὸ «φροιμία, δὲ οὗ μετάγνωσν ἐμποιεῦν σσει- 

ρδ τα τοῖς αλ] φερμένοις Ἄριρενον, ὀννοξν αὐτὲς αδασκωάζων, ὅπ ο 

μαγόμόροι ταρεξασν αφορμίω γχοαρᾶς τοῖς πολεµίοις «φσθύεισι δὲ α]ετῶν 
ἑχότερον, νο) πεῤεθαι ἑαυτῶ, ὡς πθεσυτέρῳ, παρανῶν' καὶ ἐν τὰ 
σωφρονίζιν ο ἕτερον, χεγορισµένα τῷ ἑ ἑτέρῳ λέγε. Τὰ μὲν 3) γα: 
µέμνονι παρανεῖ, μη αφαιρεῖῶ-α| το δο)ὺν τά πολλὰ κεκμηλότ γέρας' 
τὰ δὲ ᾽Αγλλε μὴ ἐρίζεν τὰ [βασλόύεμ (σθοκρλνομένῳ’ κο]. πως 

” 

Β 

ΟΙ,ΧΝ. Ῥταίετεα Νεβος οἵαίος Ιπίτοάποίέας, με εέ 1]ος αιάϊίογες Ῥεπίρηϊοτες {αοείεί,. Όπιπες 
απ εη [εσυ ἰσφίσην οἱ Εἰππικίωση εοπεἰοπαίογεΊη αρρε]- παπ]αιε αἆ Ρεί]απῃ πιίῇος «Πε, πον ρείναίαε α]οι.- 

Ίᾳ5 Ἱπ]πηςῖεῖαε σαμῄῖα, {εά ἵπ Ασαπιεπιποηϊς, εἴ 
{γαιτῖς εἶις ΡταΏαιῃ, Αά Ἠαςο οὗ πα] εστερία 
{ιξα, {ε παπάς ποπ οὗ ηΗεῖς, {εά εκ οοπιπιαηί 
(ὄταοοταπι οοη{επία αεοερῖΠε. Όμίδις εκ αάνετ- 
{ο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ Γε[ροΠάεΏ5, ποη Ἰαῦογαί ἴη Ίπνε- 
πἹεπάο αοπηοάο εἴ 1ρίε ππα]εάίπεπι ἀεπια]οσας. 
Ό μπι επἶπι Αολί]]ες ἀῑχίιΠει {6 ἵπ ραϊτίαπι τεζί- 
εαταπι εΠε, οὗ «οπζαπιε]ίαπα αυ εταί 2βεόλας, ΠΟΠ 
ἀϊχιε ΑΡΙ, {εά Βρε; ιαἲ Ἰος, αιοά Ππιρμείεετ ἆἷ-- 
ἕἔταπι εταῖ, ρτοῦγο εἰ ἆαπει. Τεπίαια Δίον οὐ/εεγο, 
πα υ(έ, {ο μέ ιά εας: αάκωπε επ η αἱ ΦΗσφον φΙ 
ᾖπε ἐπ ῥγεβίο ῥαδεζωπέ: ἵὰ αιοὰ αμά](ογῖδις ρταίµπι 
εταῖ. 

Ίας, (ης αὖ ογε ᾖ]μὲέ υοκ ἀμίοίον «4ίεα 1ΛεἰΙε. 
εἰορίο Οτατοτὶ πα]]απα πια]ας οδεἰφετῖε. Ομίά 2ι- 
ἔεπι ἱ5 οταπἆο ἴταδταςὸ Οτάίεατ αὉ εκοτάϊο, απο 
ἀἰβιάεπεῖοις ορεπαείδας ρεγ[ααάετε {αάσί αί {ε- 
τεηεῖα πιπεεπί, Ίαῦεῃς «ο απἰπιαάνετίετε, {ε 
ἆάπι ἵπεετ {ο ἁϊ[οερίατεηῖ, Ἱοίείδις Ιαεῖα; οεσαΠ- 
οπεπη Ργαυίεατος ε[ε.. Βτίπιο αιτεπι υέταππααα 
αἀπιοπεῖ, εε, αξ 1ρᾷ (απιαιαπα {επιοτί οὐίεσαπάεί, 
αἁποτίαίιτ. Αίααε ἆαπι αἰτεταπι πιοάςβία: οοπι- 
πιοπεβασίε, αἰιετί ρταβοαατ. Ῥἰααίάεαι  Αρα- 
ΠΙΕΠΙΠΟΠΕΠΙ Ἠογίαίατ, πε πµπις εἰ ἁαίασι, απί 
ππα]ταπι Ἰαδογίφ εχ]αμ/ετας, οτίρετει; Ααἰίι]επι 
γετο, πε «µη {ΗΠΊπΙο τεσε οοπίεπἀετεε. Ὦεπίᾳας 
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Α ἑκατέρῳ ἔπαφον, το με, ὡς πλεύνων βασιλόύοπτι, τὰ δ. ὡς πλέον 

᾽ όσο πῶτον. τὸν τρόπον ο αὐτὰὴς ὀπιχερεῖ. οἳ ο νώλ 
υοἕς'. Τί δὲ, γι καὶ ὂν τοῖς ἑξῆς, ὁπότε εἶδε τὸν ὄνειρον ὁ Ἄγα- 

µέμνων, ἐλπίδως ἀγαθὼς ἀυπά Φέροντα «Ὅὰ τῷ Διὸς, καὶ ὁπλίζειυ τὰς 

Ἕλλίωας «δακελόυόμλρον, ῥητορικῇ χρῆται τέχνη, τόναντον ος β6λε), 
(φθὺὸς τὰς πολλὴ λέγων, ἵνα «οᾶρου τὸ ὁρμῆς αὐτῖά λάθη, καὶ μὴ ἐπ- 

8 ἀχθὴς ἦ, πολεμεῖν ανα γχοζων περ ἑαυτᾶ: Αλλ αὐτὸς δρ σσεὺς 

λέω. λέγει ἄλλος δὲ το Ἱ «πεί]ειν αὐτὰς λωαμθῥων σσορτεέπει ὠλύφ, 
ὡς τῶτο τῇ αλιλείᾳ τᾷ βασιλέως Ἰέλοντοο. Κα] ο ἐν οἷς διμηγορᾶ, 
έμφανει ὅπ Τομῤαντίον βάλετα!. ὁ δὲ δεχόμόμος τὴς λόγες τότες, ὕοαν 

᾿Ὀδυσσὺς, ταῤῥησία τῇ πθεπούση χθώμλρος, κοὶ τὰς μὸ ίσως. λόγος 
«φθοσίωέαι οείων, τὰς δὲ φαοδεοσέρης Χφταπληκτικῶς Ἰπακθειν τοῖς 

ο κρα]οσν ἀναγχόζων' καὶ τὸ ὤταχτον κο θορυεώδες Ἡν πολλῶν χοτα- 
9 παύσας, ἅμα, πωνίας σε λόγοι ἔμφροσι, μετρίως μὸρ ὀνειδίσοις, ιό. 

θόχέτι τελάση. ἃ ὑπέφοντο, ὁ ἅμο, συγνώµης οἰξιώσας, ὅ ὅτι πολι χρόνον 

ἄπθαλτοι μόῥοτες, τ Φιλπάτων ἐφέρίωτα ««Ἀθακλήσὰ δὲ καὶ ἐλπίδι 
τῇ ὂκ τ μαντειῶν συμπεί)ων μένεν. 

κά : Ὁμοίως δὲ (ὁ ὁ Μέσωρ, λόγον Φξιλαγμθψος μὲν, ες ταυτο 

Α.1. ο» Αἀάεπάσπι, λλὸς γε] ασροστιδεί». 

Ο. 6. ἐξηλλαγμένος] Ότα. Πί ἵπ Νεβοσ]θ οτα(ῖοπε ἐξαλλαγὴ, πεΩ1ς οκ πος Ιρίο Ἰοσο, πεσπε εκ υ{α γοσῖς αριά 
αιέϊοτεπα, Βεξὶ. καν]. εἳ Ἰν]ϊ, αρρατεί. Ίβιτς αἆλις Ῥιίο οοτερεπάαπι ε[ο ἑξῶς λελεγµένης, οοπέΐτµέ 
ἀείπρερο ἀῑάῖος; ποπ Ἱπίστρε]]αίορ, Ιπίοτπιί]ο», Ιπίεταρίον, αμα]ες {αεγαηί [7]Υβ19 λόγοι. 

πειίταπα {αα Ιαιάε {γαβταίας, ἆαπι ἴ]]απι ρ]υγίδις 
Ίππρετατε, Ώμης νετο Ρ]ς {ογεμάϊηῖς Παῦετο ἀῑςίε. 
«Άέαιε Ἠμης {ῃ πιοάμπα εο5 πιἰείσατε απηϊείταγ. 
ος ΟΙ ΧΥΤ. Νοηπε νετο ες ἵπ {εφπεπεῖους (42η 
ἆο ΑΡΑΙΠΕΠΙΠΟΠ {οπυπίυπα γίάεραι, ααοά Ῥοπαπι εἰ 
ρεπα Πουίς Ἰπῇι [αεῖεδας, αἴαιε μα: ΓΕΟΟΦ αἴΠῃᾶ- 
χεῖ, Ἰῶνοδας) Ἐλειοτίσα ἐῇις ο[ξ ατεο) ἀππα «οἩ- 
ατατία 15, «µας: {εηειεδαί, ἵη Ἆος αἁ ππα]εἰεμάίπεια 
«ἀῑςῖε, ια: ἀε Π]οταπα νο]αηέαίο Ρεγίσυ]ωπη [ροετεί, 
«παπα γἱάε]ίοςε ππο]είῖτε Ἰατυτί εΠεπε, Π αααπάο ἵπ 
«βοῖεπι εἀμοειομέυτ. Ατιε {ρίε αι]άσπι Ρ]εὈί ϱΓα- 
«τα ἀῑεῖε,. Ας ααίεπῃ αιἰάαπα εοταπῃ, αἱ ρετ[αα- 
«ἀεπάί Εαου]έαίςιη μαδεῥαι, αἆ ρε{ενεταπάμπι Ἠου- 
-ταέωτ υξ αυᾷ: Τρία τερῖς {επίεηεῖα εῃει. Ώ απ επίπα 

νο],. Υ. 

οΓαέίοπεπι αἆ ορέιπιαίέες Παδεέ, ἀεοίαγαί αιιοά «οπ- 
(τατίαπα, αμα αρυά πια]Η(μάϊπεπα τα» {ε {εγεῦαξ, 
γε[]ει. ὉὈ]γῆες ἵτααιε ἴ][ις γετδα {α{οἱρίεης, ἃς 
ἆθοοτα ἵπ ἀῑεεμάο Ἠθετίαίο μἴεης, ορπηαζες πηῖέῖ- 
Ρις ἀῑδἒίς ἆοσεί: Ιπβετίοτες Αμΐεπι αάἀῑξίδ ππϊηθ, 
{ε ργα{{αη(ϊοτίδις αι{οι]ίατε «ορῖς: ἔμτοα ἀεπίαιε 
πιυ]εμάἰηίς, εξ έαππα]εα {εάαίο, ππια] οπιηες ρτι- 
ἀεπεῖδας ἀῑξείς ἵπ {ασπα {εητεητίαπι αάάμοῖξ, πιοάς- 
{ιο 15 ακρτοῦταῃς, αιοά. ρο]]οῖείς Πο αγορες, 
Πππα]αιε 908 νεπία ἀϊρηαίαςν ααοά πι]ζο ἔεππροτε 
οξίαπα αρεηίες, ολγιμηιίς ἀε[ειταεί εΠεης: ας ἔλη- 
ἀεπι «οπ{ο]αέίοπε ετ {ρε 1]]ἱ6 εχ Υαεἱεἰπίο Έλα, κε 
πιαηεαηί ρετ[ααἆεῖ. 
ΟΙ.ΧΥΠ. Δά εμπιἆεπι πιοάυπι ο Νεβος. νου- 

δν 



8το ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

δὲ τείνονᾶς, ποιόμμος,  πλείοι παῤῥησία, «σθὺς τὴς Ίδη μεμαλαγμθῥος κ 
χρώμονος, σσ) τὸ πλῆφος' ο] τὰὺ αἴπαν την ὀλιθωρλας εἰς ὀλίγους 
τᾶ μηδενὸς αξίας ἀναφέρων, τὶς πολλὺς ὀντδέπεί ασςΑσθηρι δὲ οἱ 
ἀπειλίωὼ τοῖς αἀπειφοῦσι, αἱ όὐγέως συµθβλόύει τὰ λε ν ὅπως χβ 
κοτολέγεν τὸ σεαπωπκὸ άστσ 

οἕη. Πάλι δὲ ὂν πες κ τὸν πόλεμον «πθφξεσι, Τ Ἑλλύων, τὸ 
μῤ αὐτυχησώντων, τὰ δὲ “Ὁπιισώντων καὶ ὂν Φόσῳ Χαταρόντων, ὁ [μὲν Β 
Διομήδη, ἅτε τὸ ὂν τῆς νεύτητὸς 9ράσοο κὶ τὼ ὁκ τῆς δρκείας παῤ. . 
ῥηίαν ἔχων, «θὺ τῷ ὀπιδήξαδαι Ὁ ἀνδιαγαθίαν, σιωπῆς οὐξιώσα, τὸ 
νὰ τὰ βασλέως Όνείδος τότε οβιπλήσσει τὸ Αγαμέμνων, ὡς ὑφὺ 
σαφώς συμθελόύοντ Φόύγει Φηῶ }ὸ . 

᾽Ατράδὴ, σοὶ πορώτω μαχέοσοµαι ἀφραδέωτι, 

Ἡ Όεμις ἐθὶν, ὄναζ, ὠγορῇ' σὺ δὲ µή τι χολωνης' 

ἐν οἳς ἅμα, μὸ μα)ετὲν αὐτὸν οπτχερεῖ, ἅμα, δὲ τὼ παρ’ λα ὀρνίὼ ς 

παρριτέίται Κά τὸ μὸ Φώνοςι άν αν ἑαυτῷ, "μα 
πσομιμνήσκει, λέγων, έτει δλ 

τοῦτο δὲ πάντο ο ο Ώ 
Ἴσασ. ᾽Αργέων ήμεν νέοι ἠδὲ 2άροντες" 

εἰς δὲ τὸ ἑξῆς «θοτεέπει τὰς Ἑλλήωας, τεχνικῶς καν. αὐτὸς, 
Ν 

Δαιμόνὴ , ὅτω πὰ μάλα ἔλσεαι υἷοις Αχαιών, 

᾽Απ]ολέμες τ᾿ ἔμεναι, κο) ἀνάλκιδας, ὡς ὠγορεύει». 

Καὶ αὐτὸν τὸν ον ὃὑσωπ εῖ, συγχωρῶν ὤππο) εἰ Ῥόλεραι απ- 

Ῥα αμἰάεπι ποπηϊΏΙ] Ἱπωπππίαία, {εά ἴπ Ἰάεπι ἔει- 
ἀεηίία {αεῖεῃς, ας πια]οτῖ 1π ἀῑοεπάο Πδετιαίε αᾱ- 
γειίας ἀε[ῃάϊα πιατςείοεπίες μέεῃς, πιι]τεαάτπῖ {αα- 
4εί, εί περ] ρεπεία: οαα/απι ἵπ ρααςος ηΙΠΙΙ {αεῖ- 
επἀοΒ τεξετεη», Ρ]ετοίαιε οπηπες αἆ γετοομπάϊαπι 
εί οβιεῖαπι «οπνεγτ. Αάάῑε εἰ Ιπορεάϊεπάδας 
πια», Αίαιε τερὶ {αήπι «οπ{αἩξ, απο ραξῖο πῇ]]- 
Ώωτες εορῖα: «επτυγίαπἆα; Ππε. 

ΟΙΓΧΥΠΙ. Ευσίας, ααυπι Ῥε]]ῇ {ογέαπα (Γα9ςἰ 
Ρατεῖπι {εουπάα, ρατῖπη αἀγετία ὑι εΠεης, ]απιαυε 
ἵΏ πησία νετίατεπευτ; Ὠ]οπιεάες, φμἱρρε 4 Ίάγεῃ- 
τωίε οοηΠἀεητίαπω, εἰ εκ τεροτίαίο Γογεζαδπίς 
Ρίαπιῖο, ἀϊοεπάϊ Ηδετίαίεπι Παρεῃς, ααϊ αηέεα ΠΟΠ- 

ἁαπι ἵ]]α βοτεϊεμάϊωε εχΗἰβίέα, τερῖς εοην{είιπι [- 
Ἰεπεῖο {ετεπάιπι ἀπχῆΠει, ἔμπο Ίαπι ΑΡαπΙΕΠΙΠΟ- 
παπι οὐ]υτρας, αξ αἱ γα: ἵσπαν]α Γασαπη [ααάετεῖ, 
Αίε επίπι, Τεεµπη γεκ ΠΡΙ αἷ[εεβίαξίο πω. ᾱ- 
δεἨΐεν {ερίζης αέφιο [εργο βίο, ῥγοί πε βοηιαεδε - 

πι Τη αμίδας Απ] ευπι 44πιοπεΓε εοπαξη, ᾖ- 
πηυ] εἰ ἵταπι αῦ «ο ἀερτεσαειτ. Ας έαπι ἀεπιάπα 
απίεαόχα [1 εβα [πε Ἱηνίάία «οπππιεπηοταί, ἆἷ- 
οςΠ5, (Ἀηδία ῥαε Γαδία [εἶμπέ Γωυεπε[ίφιε Ακ 
Ρεα[σ]. Ίπ 15 ααἴεπι ααα; {εααάπέας, (Τα608 
Πογίαξυτ, «ο]]αμάλμἁο οφ ατϊβεϊοίε, φως αἲ 
Γοἱοβει ἑσπαυος ε[ε ῥμίαβ, 1ηΓεἷέκ, υελΗ; 7ἼΦ400 
οηέ)ὲς πμ, Ὠεπίαιε 1ρΠ. Αραπιεπαποπϊ Ρι- 
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ο αν) τὴς 9. ἄλλες ὀξαρχέσῳ, ἢ, κἂν παντες Φφύφωσν, αὐτόν γε σιιὸ 
ο τῷ ἐπάῳ µθεν, καὶ µάχεῶ-αι, εἰπὼν, 
| κάτ δι, ἐγὼ Σθένελός τε µαχησόµεθα. 

Ὁ δὲ Νέτωρ τάτῳ Ὦ γνώμης τε αὶ «θάξεως Ὀρετιὺ μαρτυρεῖ, ὅσω δὲ 
εἰ τέλος  συμοηλῆς α[οφέρει, ἑαυτὸν ὡς πεεσούτερον, δεν παρομνεῦ 
αξξιο. καὶ ἐπέξεια τὸ λόγῳ, τὰὺ «οξὸς ᾿ Αχιλλέα πεσοείαν «Ὀζασκουά- 
ζεω. ὀπηχειρῶν. | | | 

.  «εἕθ'. Κα ὂν αὐτῃ δὲ τῇ πεεσθεᾳ ποιίλαις τέχναις ποιεῖ χρω- 
μύες τὰς ῥήτορα». Ὁ μὲν }ὸ Ὀδυσοὺς, δοχόμημος τᾶ λόγε, οὐκ 6ὐ- 
Ῥέως ἔφη ὅπ ᾿Αγαμέμνών μετεγνωχὼς ὀπὶ τῇ τῆς Βρισηίδος ἀφαιρέσή, 
τἰώ τε κόρίω Ἄποδίδωσι, καὶ δῶρα, τὸ μὲν παρουήκα, πέμπει, τὼ ο 
ὕσερον ἐπαγγέλλετα; οὐ 39 ῶ χεήσιµον, οἰδομῶτος ἐπ τὰ Φυμᾶ, ταῦτι 
ὑπομιμνήσιει Ἀλλὸ «φεῶτον ἠ]έλησν ἐμοαλεῖ τὸν ᾿Αγιλλέα εἰς οἴκτον 

ο αἵἡ Ἑλλήωριῶν ἀπυχημάτων' εἴτα, εἰπὼν, ὕκερον (Ηλή)εις ἐπανορ)ωσαῶς 
πὶς συμφορῶς, θέχέπ διωήσται, μὲ ωῦτα τό Πηλέως πσαρομνέσεων 
ἀνέμνηση, ἑαωτᾶ μὺ ἀφαιρῶν τὸ ἐπαχλὲς, τὰ δὲ μᾶλλον οἷον ῥέπεν 
δωάμΆνος «οξ σώπω τὰ τὸ πατρὸς «θθεὶς τὸν λόγον καὶ ὅτε ἐδόκει 
«οραότερον αὐτὸν Ξ), τότε κοὶ εἴδ ᾿Αγομέμνωος δώρων ἐμνημόνόυσε } 

. 

ν. 3, µένιν καὶ µάχεδαι] Τιερεπάυπι, μενεῦ καὶ µαχέσεθαν. 
.ᾱ, εἰπὼν, ὕσερο] ία Π0σῖ, 4ποθ γἷάῖ, 9Π1Π6Φ απίε Ἐππεβαπι, απὶ Ἠαδεί εὐπὼν ὡς ὕσερον αιοὰ {εηίας 1ρίε 

Βασ]ίίαι. 
«8. οἷον ῥέπειν δυνάμενος] ΟὉοττίρο, ἔντρέπειν δυναµένω. Ὑἱὰε Βεξι. οἰχνΙῖ, 
.ὖ- τῶν Αγαμέμνονος δώρων] Απιβ. οπα]Ε1ξ τῶν δώρων. ΩΩ Ω 

ἁοτεπα Ἱπουέίε, Πβετιπι οἱ Εαείεῃ, { γε]ε αδίτε, 
τε]]φιο5 επίπι ορεπῃ Ἰαέμτος: ἴπῃο εἰ, {Π οπιΏες [αρα 
16 πιαπάλνετ]ηί, {βππεῃ {6 ομπι {οἀα]ϊ ρεγπιαπ{αγπα 
ες, ας ρισπαίωτυπι, ἀΐοεης, ἴ7ίεγφιιε αμα. ἐΡο 
εἱ δῥεπείε ῥµσπαθύπω. Νείοι νετο Ώμπς οὗ ε- 
ξερῖ αω]άεπι «οη[]ία, εἰ [έλα οοπαππεηάαέ, βιῦ 

επι αυ{επι οοΏ(Ι11 αἷξ, {ε, αιἱρρε παζα τηβ]ογοπῃ, 
ἀϊσηυπι εῃε, αἱ αάπιοπεαῖ: ας Γε]ίαμαπι ΟΓΑΕἱΟ- 
ηετῃ Ἱτα ρτοίεααἶέας, Ἡ{ ρεγ[ααἀεαί ἂε παἰ(εεπάα αἆ 
ΑελἨί]]ειη Ἱεραίίοπθ. 
ο ΟΙ ΧΙΧ. Ῥοτο ἵπ Π]]α 1ρία Ἱεσαίίοπε, οΓαίοΓο5 
γασ5 αγεΌις µίθηέος {αεῖτ. Ὀψίςν Ώαπηᾳυς ΟΓ8- 
{ἴοπεπι εχοάίεης, πος {ξαίΐπι ἁῑοῖε, Αραπιεπιηο- 
Ώεπῃ ροβηίζετε αιοά Βτ{εἰάςπα ταρω{ει, ριε]]απι- 

αυς εἶ τε[ῖέμετα γε]]ε: εί, Ώοπα αωαἆαπι πυπς 
ποϊτεῖε, αιαάλπι νεγο Ιπ ρο[τετιπῇ Ρο]]οείιτ {ο ἆδ- 
(ωτωπ1. Ίεαιε επίπι οοπιπιοάυπι εταί Π]]α οοπη- 
ΠΙΕΠΙΟΓΑΤΕ, {ωΓςείοεηίε εἰαπιπάπα [ία 2ηίπιο. 
Ρεά Ρρτίπιο Αελ]]επι αἆ οοπιπιεταπάμπη πλΙ(εγας 
(τα σοζαπῃ νίοες Ρτονοσαέ: ἀε]πάε αἰί, εἶπι ροῇῖ- 
ηαο α]απ(λίῖοις η] ἔγαβτα πιεἀε]απι αλιδίτα- 
τα, αυ απῃ ηοη αππρ]ίμς Ρρο(Πέ: ἀείποερς εί Ρε]εί 
πιοπίία 11 1Π πιεπιοτίατη Γενοςσαῖ, ἆαπι Ιπγίάϊαπα 
Ά {ε 4ΠΙΟΙΙΕΠΒ, {ΕΙΠΙΟΠΕΠΙ Ρε[ίοῃα ραίτῖς αἰιποιῖε, 
µέροίε ασ» ἱρίαπι πῃασίς Πεέχετε ροῇεί: ἀεπίφιε 
αμαπάο Ίαπι παϊξίος άξας εΠε γἱἀεγείως, έαπῃ ἆο- 
ποἵµΏ Ασαππεπιηοηϊς ΠΙεΠ{ΙΟΠΕΙΗ {αοῖέ, ας τυίας 
{ειπιοηεπὶ αἆ {αρρ]ςαηάωπη ρτο (αροῖς (Γαηδίογί, 

51, 3 



δις πρι τους ΨΙΦΥ ΣΤΑ 

πάλι εἰς τὰς ὑπὲρ Φ Ἑλλίωώων δεήσἀς μετέξαλε᾽ τον λόγον, ὁ ὅπ εἰ οἱ Α 
διχοίως ᾿Αγαμέμνονι μέμφεται χα λὸν 9όκὸ σῶσαι τῆς μηδὲν εν αὐτὸν 
ξημαρτηκάα, ἐχρὼ 39 καὶ τὸν οὔήλογον μηδεν Ἡ Τ λυποιώτων ἔχευ Ὑ 
ἀκέοτα ἐπεὶ καὶ μάλικα μνημονόνετα| τὸ Τέλη 0 λόγων ἡ δ τε- 
λόμία αξώκανμή έχει ἡ οἱ ηήκά, οη τὴς, πολεµίας, ὡς κο ντο 
φμφεφνο να ὸ ἃ ἂν Φιν, - ἕλοιο τὸν Ἕκτοροι εἰ- σῷ χατ- 
εναντίον ση" ἐπὲὶ θδίνα Ἱ Ἑλλίώων ἑαωτῷ. Φησν ὲρ ὅ ὅμοιου. Ὁ 
δὲ Φονιξ, δεδυκὼς. μὴ ὀμδεέεερον ἢ «φεοσῆκε χρῖται τῇ δείσἁ, δάκρυα Β 
«εοίετα) καὶ «φθῶτον μθὸ τῇ. ὁμῆ αυτό σευήλετα!, Φφήσας. μὴ Ἅπο- 
λειφφήσεῶα] αυτο, εἰ Ἀποπλέοι" πῶτο Ὢὸ ἰώ ὧν αλαθισμημο κ) Ἡ 
αἰήαν λέγει, όπως τρέφει αὐτὸν οπιρεύθη αδὸ τῷ Γηλέως, νήπιον 

«δᾳλασὼν, κ) διδάσκαλος ἔρφων ὁὶ λόφων τρ ἠξώφη σαροιδιηγεῖται 
δὲ καὶ τὰς οὐπι τῆς νεύτητος αμαρτίας αωπὸ ἐμφαίνων ὡς καὶ ἀθελον ἡ 

ποιαύτη ἡλικία' καὶ «σεθίὼν, θὐδὶν εἰς «φεοτροπἱωὼ «Ὀδαλέπει, πᾶσι ο 

τοῖς καφαλαίοις ῥητοθικῶς χθώμβρος, ὅτι δηλλάχθαι χολὸν τὰ ἱκετόόοντε, 
κο] δὗρα μπω, χο] πθέσθας τὴς ὀλρίσες, κακείνων ππμιωτάτης ὧπ- 

εολχόπ’ καὶ ὅτι 0ἳ αὐτος δἱχαιός ον ἀκα θα, τροφών» γε ὢν. καὶ 

διδάσκαλος καὶ ὅτ μετογνώσεται. θθέμἆρος τὸν. παρόντα χμρόν' κοὴ 

ο ο” χβῆται τῷ κν Μελέαγρον δηγήµατι ὅτ κακξνος «ὤδα- 
- ΄ 

. 

Α.2 :᾿Αγαμέμνον] Ῥεροίαί οαπῃ Ἐτπείο, ᾳποά ]απι Γαιΐπο τεάἁἰάεταπί Οαβα]]ο εἰ Χγ]απάετ, Ὑπ]ραία Άγα- 
µέμνων γΙβ]οία εταί. 

Ἐ{ίο αιοά Αραπιεπηποπί Ίητε [5 Ιηβεη[ας, α{{απιεΠ 
1]]ος (ε {είνατε ἀεοες, αϊ πΙΠΙ] ΤΠ {ο ΡεσσαγεταῃπΕ. 
Οοπνεηίεδας επἶπι ρετογαζίοπεπη ε]α[πποάίϊ τερι5 
Ἱπβταξίαπι εΠε, αὐαὶ αμάἴίοτετα ΠηΙΠ] οβεπάετεῃξ. 
Ῥοβτεπια αιίεπι εχμοτίλο αεμ]ειπα΄ φαεππάαπι 
Ῥαδεί, αἱ αάνετ[ας Ἰοίῖες Πρ[απῃ εοπέεπιπεηέες ἵπ- 
εἴτατει: Ἀιιπο επίπι, Ιπαυῖε, Πεξϊτοτεπα Ιηίετίεςε- 
τς, αµπι {ε ΕΡῖ ορροΠαετῖς αμαπἀοααἱάςπι πα]- 
Ίαπι (Γαεοταπα Πδἱ «αια]ειι εῃε ἀῑοῖε. Ῥ]απίκ 
αυίεπα γεγῖεις, πε Ρτεσες Ρετ {6 ποη {εἱ5 εβῖςαςες 
εῄεητ, ΊαςἨγγπια Ρτοίαμάϊε, ας Ρτίπααπι φπϊάεπι 
εἶως εοπ{]ο ασφυἰείείε, ἀῑεεπς, {ε ποη ἀετε[ῖῃ-- 
ηυεράυπι, { Αολι]]ας πανίβις Ηεῖπο {οἶαέυγιας ε{- 
{εί. Ἠος επίπι ΠΠ σταίαπι ετα. ἨΗι]ιίαιε τεὶ 
«αυ απι εΠε ἀῑσΙε, αμοὰ Ρε]ειδ επι αἆπας Ἱπίπη- 

, . 

έαπα Τρί εἀιασαπάιπι οοπηπιίΠ{Πεί, ας ἁϊρηυπα ρι- 
(Πες, ααἱ οἱ ες ἀῑσεπάϊ ετ [αεϊεπαϊ πιαριτει 
Οὐίτος αμέοπι οί Ρεοεαία εἶας ἵπ ]ανεηταῖς σοια- 
πηίβα. πατταῖ, ἀθοίθίληφ Ἠη]αβιοάί αεαίεπι τετυπι 
ἱπρετίίαπα εῃα. Αἴιε οΓαΠάο Ῥείρεῃς ΠΙΠΙ]΄ εο- 
τασα οπαίεΠε, αὖα αἆ εχλοτίαίοπεια [αοῖαης, ευη” 
δεῖ πεζοταπι Ργεερεῖς Γαπηπιαπῃ ατεῃο: φιοᾷ 
Ποπείξαπα Πέ, οπι {αρρ]ίσαπίε, ἀοπᾶ το 
Πο {ο]απι ορείπποθ ἁμοίᾳια Ἱεραῖορ, {οά οκ 116 
Ποποτατίβίπιον αππαπάαηες, Τή ρταείατα τοδῖτε: αιοὰ 
εἰ ἱρίε ἁίρηις Πε, ααἱ εχαιάίατατ, φμἱρρα΄ Πας εξ. 
εἁπςαίος, εἰ ριαεερίος: οτε, αξ ραπίτεπεῖα ᾱι- 
σαΐας, { ρτα/εηίσπι οσςα[οπεπι απηῄ{ετῖε: αἆ Που. 
Ρτοαπάαπα Με]εαρτί εκεπηρ]ο αείεατ, 4αἱ ἀππι 
Επιϊλατῖοας οῬ{εστατεία, μὲ {αρρεῖίας μη αεΓ- 
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Α κολάμᾶνος πρὸ ον οἰκείων βοηβεῦ τῇ πατίδὶ, οὐ συγκοῖθθετο, ἕ ἕως Οποὺ 
τῆς ἀνάγκης τή χατιλαθεσῶν πὼ πόλιν συμφορῶν, οὐ; τὸ ἁμιώον 
ἐτράπετ. Αίας δὲ οἴτα μὸ καὶ ἱκείας δὲ ἐδεήθη, πιῤῤνηρ δὲ 
χεησάµόος, χολλεν τὸ Φρόνημα, τὰ "Αλλλέως δέγνω, τὸ ὍὮ χοίρων 

οήιπλήτ]ων, τὸ δὲ όὐγωῶς ««θακολῶν, ἴνα μὴ τελέως. σαρλζωύη πω 
3 ἥρμοζε τὰ τῆς Ἀεετῆς μετειληφόπ.. Προ δὲ τώτων ἔχασον ὁ θα 

Β λεὺς Ἀποχρωάμῆμο, ἦθος. ρνοῖον ἅμα, κο ἁπλοιῶ ἐμφανει Τοῖς ἃ 

» ἄλλοις αλ ἅμα ὁ μέεγαλοφρόνως ἀνπλέγει, αἰῆας εὐλόγες 

τῇ ὀργῆς πσαρικάς Αἴανπ δὲ Ἀπολολίτα, Κα Ὁδυωε μὸῥ ἔφη 
Ἀποπλεύσεῶαι τῇ ὑρεραία: χομήἸόμηρος δέ πως ταῖο Φοίνικος δεήσεσι, 
βελάύπῶ ώ Φησι «ξὶ τᾶ α Ἀπδαλα ὀκνωήλεὶς δὲ τχσὸ τῆς Αἴαντος πορ- 
ῥηδίας, ὀξομολοχίται πᾶν ὁ μέλλει ποήσφ, ὅτι οὐ «φεότερον ἔδεισν σὲ 

ο τὸν "πόλεμον, σὺν ἂν ὁ Έκτωρ οὐὶ τὶς οιιωὰς ἀωτο) καὶ τος γναῦς 
ο αἰφίκηται, τὰς πολλὼς τ. Ἑλλίώων ἀπεκτονώς' ἔνδοα Φηῶν, ὅτι - καὶ περ 
«ὀκφύμως μαόμΆμον τὸν Ἕκτορα παύσῶαι νομίζω” καὶ 9 τῶτο 
«Ἐθειρημλύον «εόὢεν ρὸ τὸ ποοφα, «ει τὸ ὀνσίώαι τῇ ὁμῆ τᾶ 
ο ἀντέθηκεν. 

ρο. Ἐν δὲ τοῖς τῇ Φοίνμος λόγοις κἀχεῖνο παρῄςησιν, ὅτι τέχνη δν 
ἡ Ῥητορική. Φιὸ ὸ τὸ ᾿Αχιλλή, διότι παρέλα[όν σε ; 

Νήπιον, ἔπω εἰδό ὁμοιῖα πολέμοιο, 

μμ ήν νο 

ο 

Α.. 5. εὐγεῶς] Ἱεσεπάιπη, εὔμενως. 
Ο. 8- «τοῦτο σροερηµένον] 1μεσεπάνπη, τοῦτο τῷ σροειρηµένῳ. 

τεί, Π]ς ΠΙΟΓΕΠΙ Ποπ Ρετεῥαί, ἆοπες ρτᾶ πεςε[ῇ- 
ταΐο «ααπηέλέυπα Γεια Ιηγαάεηπέίαπα, αἆ Ποίξίαπα 
γ{πι ρτορυ](αηάαπη γετίας εΠ. Οεἴεταπι Α]ακ πεαιε 
σοπηπιί(ειλείοης, πεαιε {αρρ]σατῖοπε ΠΕΙ ορις εΠε 
παπικό {εά Πβετίατε ἀῑοεπάϊί μ{α5, ΑΕΠΙΠ]{ Παρει- 
Ῥίαπι 1]]απι εχίπιετε ἀεοτενῖε, ρατείπι ααϊάεπι 6- 
Ἡπῃ ορροτίωπε οῬ]αγραπ5, Ραγείπι γετο Ρεπετοίε 
οῬίεεταῃς, πε επι ταηάεπι Ἱτεῖεατει, Θίς επίπα ἱρ- 
{απι ἀεσεβαῖ, ααἱ εαἀεπι γἱτευῖα ρο]]αταί. ἩἨοταπι 
αυἴεπι υπῖομίαιε ΑεΠί]]ες τείροπἀἆεῃς, πιοΓες «πι 
Ρεπετοίος, ἔαπα Ππηρ]ίοες ρτα; {ε ἔετι. Αφ παπῃ- 
4υε΄αΓσωτε Πππαὶ εἰ τηασηίβος οοπίγαἁϊεῖς, ἆμπι 
Ργουαδί]ες Ίγαε {μα ςαυ{]ας΄ αἀάπεῖς, Α]αοὶ απτεπη {5 
Ρυχραί. Ετ Ὀ]γά αιϊάεπι ον {ο ροίετα ἀῑε πα- 

νἱρῖο ἵη ραίτῖαπι τεπιελέιτωπι. Όυαπι αὐἴοπι ρἵε- 
οἶδας ῬλΜαπίοί ποππὶΠί] Πεξτετείωτ, αἴε {ε ἆε 
εἶα[ε Ιπ ραϊίτίαπα τεάαοεπάα ἀε]ίοεταίιταπι. Α]αεῖς 
γοτο Πδετιλίε νἰόχς, ἵπρεπιε {ατεεατ, ααϊοφυῖά 
{ιδχατυς εταε: αμοά [ο]]ίοεί ποπ αηῖα ἵπ Ρα µαπα 
ἀε[οεηίατυς ε[εῖ, αµαπι Ἠεξτοι αἆ (επίοτία ἱριας 
εἰ πανες, πιυ]εί (σαοοτιπι πεσλείς, ρεινεηί[ῖοε: 
υδί εείατα ἀῑεῖε, {ε Ηεξϊοτετα απαηέυπην!ς ἵπ ρᾳς- 
Ώα ἔεγοσεα, {εἀαέιγιπι ε[ε. Αταιςο ος ΠΙ Ὁ]γί- 
{9 ἀῑξο ορροίµ!ξ, 4ο εαπι αἀποτίαεας εταί, αί 
Ηεξβοτίς Ἱπρείμπῃ τερτίπιεγεί. 

ΟΙ ΧΧ. ἵπ ΒΠαπίςϊ ααἴεπι οταείοπε εἲ α]]ιά 
ο[επάϊε, ααοά ἘΠετοτίοα {Πε αἴδ;. ἀῑςείε εηῖπι Α- 
εὐΙ111, Ιάείγεο ῥΗέΓΗΠΙ ἔοι Πέε ϱγαυὲ αγ ο010 



διά ΟΓΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
Οοὐδὶ ἀ ἀγορέων, να τ᾽ ὄνδνες Ἀριπρεπέες τελέν σι’ 

ΤῬενεκά µε σερέηκε διδασκέµεναι τοδε παντου, 
Μύθων τε μπι ἔμεναι, «ρηκτηραι τε ἔργων" 

ὂν οἷς κοὶ τῶτο δείκνυσν, ὅτι ἡ αἩό λόφων διώαµις µάλιρα τὴς ἀφῳ 
εὖκλεεις απερλάζεται- 

θοα- ο. Ἔσι δὲ καὶ ὂν ὤλλοις πολλοῖς τῆς ποιήσεως τόποις μι λόγας 

τῆς ῥητοεικῆς τέχνης ἔομλῤες. Κω χα τηγορλας κο) Ἀπολογίας ὧπο- 

δείκνυσι τρόπον, ἐν τε ἄλλοις, κ) ὂν οἷς ὁ Ἕκπωρ κοθάήε) τὸ αἀδελφᾶ, 
γ“έε, 

ονειδίζων αυτώ δελίαν καὶ αἀχολασίαν' οἱ ὅτι τοᾶτοο ὢν, ἠδίκει πόῤῥω 
ἀπωκομθύως, ὅλον αἴτος χακῶν τοῖς οἰκέοιο ἐλετ. Και ὁ ̓Αλέξ- 
ανδοος ὀκλύει τὸν Φυμὸν τὸ ἀδελφὮ, διχοίως ολιπλήοτεῶ αἱ συγκατα-- 

τλεμημος ὁ τὰ ὑποωέῶαι Ὁ «σθὺς τὸν Μενέλαον µάχίω, Ἀπολυόμημος 
τὸ ἔγχλημα, τῆς δειλίας. Κα] ὅτ μῥ τεχνίτης λόφων Ὅμηρος, πῶς 

τς ἂν εἶποι εὖ Φροῶν' δἷ]λα }ὸ καὶ τὰ ἄλλα οξ. αὐτῆς ὁ' ἀναγνώσεως. 
ϱο5. Οὐκ ἠμέλησε δὲ θὔδὲ λαρωκτηρίσαι τὰς ῥήτορος. 'Τὸν μδῥο 

39 Ἰέσοροι, ἡδὺν καὶ «θοσίωῆ ποῖς ακάμσιν εἰσάγεί τὸν δὲ Μενέλαον, 

βρορυλόγον, ὁ εὔχαραν, ο τὸ «οδκειμᾶῤα τυγλάνοτα τὸν δὲ Οδυσσέα, 
πολλή κο] συκνῃ τῇ δεμότηπ τ λόφων χεχρημλ ο. Τοαῶτο, ὸ τοῖς δι 

ττοις ἤρωσω ὁ ᾽Αντίώωρ μαρτυρᾶ, ἀχρύσας αὐτήή, ὅποτε πθεσοεύοντες 

οἰφίκοντο εἰς τὼ Ἴλιο. Καὶ ζύσι τὰς ἰδέας τῶν λόφων Ὅμηρος παξί- 
σησν αὐτὸς, ἐν τῇ ποιήσἁ δείζας απώση. 

πεε (ωπείο φἶᾷ ῥο[[εέ 6παγµπῃ, αεεεβὶ εγμάεπάωπ. ππεη απιοϊϊέεατ, ἆσπι ροἡϊσείατ {ε απσι]ατί οετίλ- 
Λίαπιφιε Ποπ εεἰεῦγαί πομίίοε τεάάέφµε δεαίο. πιῖπε οµπῃ ΜΠεπε]αο ο ἡμων. οπιετυπῃ 1{4- 
Ιάούγεο ἔπφμαπη, Π4ἱβέ μί ὖκσε {ο εωπέῖα ἀοεεγεπα, δι αι ἀῑσεπάϊ ατάῄοεπι εξ, πεπιο ταέχε {εηβεπίαπη 
ἀἰεσπαο [ογες εἰαγιῶ δε[(φ με σεγεπάἰε. Ίπ ααῖδυφ εί περανετῖε, Αἱία επἶπι εχεπηρ]α Ἱεσεπάο Ώωπς Ρο 
Ἆος Πσπίβκατ, αυοά ἀϊοεηάϊ {αου]ίας ρο(ηπιε ν]- 
τος Η]υβγες {αείαί. 

ΟΙ ΧΧΙ. ΕΔ αὐίεπι εί ἵη αἷῖς πια]εῖς Ροε[εος 
ἅλας Ἰοεῖ Ιπνεπίτε οταίίοηες εωΠη ατίε τῃείογίσα 
εοπ]αηδϊα. Αεευ[αεῖοηῖς παπιαε εἴ ριτρα[οῖς 
πποάμπα πι ἵη 29 οοπηπιοηίῖτας, έαπα 1η ααῖδας 
Ηεξοι {ταίτεπι {αχαί, εἰπωίάϊεαίεπι εἰ Ἱποοπείῃοι- 
εἶαπι εἶ εκρτοῦ:αη», εἴ αιοἀ αωμπῃ τα]ῖς εΠεί, {ᾱ- 
τηεη Ποπαίῃες Ρτοςιἱ ἁμῆτος Ἱη]ωτία αβεοἰΠεί, ιη-- 
4ε {αῖς πιαίογαπα αυίοΓ εχειΠει. ΑΙεχαπάετ γετο 
{ταιτῖς απίπιυτη ἵπ Ἆος Ρ]ας2Ε, αιιοά {ε Ίατε ορΏπιο 
τερτεπεπάϊ 2Ὁ 1]ο {αεεζατ; εἲ ααοά Επιίάϊται1ς ετ]- 

.. αυαπάο Ἱερατίοπε Εαηρεπίες, 

εἴαπι οὐ/[ετνατί ροβαπε. 
ΟΙ, ΧΧΙΠ. Νο περ]εχίέ αμίεπι απίη βηρυ]αν 

Πηρι]ϊς οταιοτίοας ἀῑσεπάϊ {οτπιαφ αετίρωετεῖ: 
Νείτοτεπι {αανοπη, εἴ αιάϊτοτῖθις σταίαπι» Μεπε- 
Ίαυπι νετο Ὀτενιια Πιάεηίεπη, εἲ ργοροΠεί οοπι- 
Ροίεπι; Ὀιγῆεαι νετο πιμ]ία εἰ ἀειία νετροταπι 
{αρε]]εξῆΙ ἹἩτεηίεπ. ας επίπι Απίεπος 4ε ἆη- 
οὓις Ἠετοίδις 1είς εεβατιτ, 3 μοά εο5 αιάϊτν]ῇΠεε, 

η 
Αέθιε Ίας ἀῑοεράϊ {ρεςιες Ἡοπιοχω 1ρίε ραᾶμο 
Ροες ἵπαπιαης, εχ]ηίδεί. 

ἵαπι ΡεΓνεπεταπε 3 

Ακ Σχ διὰ λα μπο λαι. Ακα.. Λάθα. 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. Ε. δτς 

ρογ. Οἵδε δὲ καὶ τὸ ᾿Ανήλεαν τἩδ λόφων, αὲ «Ἡ[ ὀνανήων οὶ 
παντὸς «ςάγματος π)εμδῥων, καὶ τὸ αὐτὸ χοζισκόμαζόντων ὁ αναιρβί]ων, 
Α[ Ἡ ὐπορίαν Ὁ λογικῆς ἔξεως. Φηὰ }ὸ, 

ΣτόεπΊη δὲ γλὠος ἐδὶ βροτῶν, πολέες δὲ, δὲ μῶθοι, 
Παντοῖοι Επέων δὲ σσολὺς νομὸς ἔνθοι κο) ἔνθου. 
Ὁπποιό κ εἴπησ)ω ἔπος, τοῖόν κ᾿ επεκέσης. 

ρο. Ἐπίσαται δὲ ζωυτὸ καὶ αἱ πολλῶν λέγει, καὶ δὲ ὀλίφων ἐπ- 
αναλαμθάνεω, ὅπε χαλᾶται ᾿Ανακεφαλαίωσς, κοὶ ἔπν ὂν χεήσἁ «δὰ 
τοῖς ῥήτορσῳ, ὁπότω δέη πολλὰ «ςύγματα εἰρημύα ἀναμνῖσαι σιω- 
τόµως. Α φλδὺ Φηγήσατο ὁ Οδυοεὺς «δα τοῖς Φαίαξι ὂν τέτ]αρα 
ῥαψῳδίαις, Ὅὔῦτα πάλι αἱὼ βροχέων δέξεισν ὂν τάτοις, 

| ρζατο δὲ ὡς σρῶτον Κίκοναρ δάμιασ, αὐτὼρ ἔπειτοι: 

κο τὰ έξης. 
ο. Τὰ δὲ Πολιπικᾶ λόγε ἔχεται κοὶ ἡ τν Ἱδόμων οασήμη" κα] 
Θὔδὲ ζωώτης ὀκτὸς τὸν Ὅμηρον 6ὗροιμὴυ ἄν. Εἰ μδ ὅω κοὶ τὸ ὄνομα, 
τὸ νόμη ἱώ χφτ᾽ αὐτὸν ὂν χρήσἁ, Οὔχ. ἔσ σαφώς διορσαῶ-α. Οἱ μῖρ 
ΦλἈῤ Φασι ὅηλον αὐτὸν Ἔ), εἰδότι τᾶνομο, τᾶ νόµε, ὂν τῷ εἰπθν, 
ο --- ἀνρώπων ὕθθαν κα) εὐνομίάω ἐφορῶντες. 

᾿Αρίταρχος δὲ ήθη  ὀὐνομίαν εεϊῶ-αι «δα τὸ εὖ νέµεῶαι. Ἰα τι 
ΚΟ] ὁ ΝΟΜΟΣ λέγεῶ-αι ἔοικεν Ἀπὸ τῇ ΝΕΜΕΙΝ τὰ ἴσι πᾶση, Ἰ τὸ ΧοΤ᾽ . 
οἰξίων ἑχάσω. «Ὅπ δὲ Διύαμιν τἶύ νόμων οἵδε, εἰ μὴ καὶ ἐν γροφαῖς, 

ΟΙ ΧΧΙΠΙ. Νονίε αμέεπι εὲ οταζἴοπιπι «ΟΠ- 
Γεηέίοπεπι, αιαξ (αρίηάε Π οπιπί πεσοίῖο οΏίΓα- 
τα ροπµπ{ΗΣ, μέ ρεΓ ρτοαδί]επι ἀῑσεπάϊ {αοι]έα- 
ἴεπι, Ἰάεπι εί ρτοδεηῖ, εε ἵπιρτορεπε. Αἱ επίπῃ, 

ο Σ]εκΙδΐε φµαγιφµατη [ί ᾖπσια ῥοπαέπιση, υαγίη[ηις 
δεγπιο Ρίπε εκογἰα{µγ, εἰ οηπίσεα γερίοπε Εως {]- 
Ίωο υοἰ1εί πμ έμε, εοη/)α! ἑαιε ἠ]μάα, «Θμα]ία υεγ- 
δα [αείτ, φιοᾶ ἑα]ία 1ποΧ δέ [ρΗ1. 

ΟΙ ΧΧΙΥ. Νονῖε αιέεπ εαάεπι εί εορίοῄις 
ἀἴοετε, εί Ὀτενίας τερεῖετε, ἷά αιοὰ γεαβί]αίζο 
γοσαέυς, εί αριἀ Ότατοτες ἵπ υ{α εί, αωαπἆο πε- 
Ρομπ ροβυ]αί, τεπι ρ]ωτῖδας ἀϊέαπι, Ὀτεγί σοπι- 
Ῥεπάϊ[ο ἴπ ππεπιοτῖαπι τεγοσατο. Όυσε επῖπι Ὀ]γί- 
{ες αριἀ Ῥμαλοεπίες ἵπ ααέαος τηαρ(οᾶ(ΐ ΏατΓα- 
Ῥεταῖ, εΆ ἀεπιο Ὀτεγίας ἵπ Ἠϊίοε ρεγΏτίησίε, (κ- 

Λεγαί μὲ ῥγίσπώα Οἱεοπας ἀοπι]ίανυεγεέ, αίφιο Ώείπ- 
4. Ἐτ τε]ῖαια. 

ΟΙ ΧΧΥ. Οείετάπι αααπι ΟΙνΙΙ οταεῖο οαἳ 
Τ,εσίς Ρετίείαπι οοπαρ]εξίατατ, πε(ιε Ἡοππετυπα 
Πας Ιπιρετίεαπα ἀερτεπεπάειίπιμδ, Αη νετο Ι,ε- 
βῖς (1όμος) ποππεῃ [ως {εει]ο ἵπ {ία βιοτίε, ἡ- 
αυἱάο ρτοπιποίατί πεφαῖε,. ΑΠ επίπι «οη/ζατε ἆἷ- 
οµης, αιοά Τιερί ποππεΏ (επιειῖς, Ιάαιε εκ 6ο, 
αιιοά ἀῑχίε, Είπα ἐπγίαγι οἱ οεφ{αίε7η (εὐνο- 
µίην) [ῥεδαμέρ. Ατηζατεμας γετο Οτα]ΐ αεαιῖ- 
Ὠίειπ 4 Όεπε ἀῑβτίριεπάο (εὖ νέμεδαι) ἀῑδίαπι εβε 
Ρωταξ,. Αταιὶ εἴ Τ,εκ Πῖπο αρρε]]αία γιἀεέατ, αιοάἀ 
ὤηυα ειπές, (ει Ρίο πιείίο μπὶομίααε (νέμει) 
τπριαί,. ὋΟσοά αὐίεπα Τεραπι γἷπι, εἴΠ ποη {ετῖρ- 
τς. {εά ἵπ Ποπαίπαπι πιεηέίρως «οπ{εΓγαΐαπη, ἵεπι- 



δἹό 

δλλ᾽ ὂν ταῖς γνώµαις ἀνδρώπων Φυλαοσομδρίω, ἐν πολλοῖς τωρίσηςι. Α 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΤΟΥΧ 3 

Τὸν 9 ̓Αχιλλέα ποιᾶ ὑσὲρ τᾶ σεήρα λέγωτα, 
ο νιῶ αὐτέ μυ υἷες Αχαιῶν | 

Ἐν .ποελώµεαες ̓ Φορέχα δικαασόλοι, ὅτε 2έμισοις 
Πρὸς Διὸς .. 

μις 3, κο τομ, οἱ νόμοι, ὧν τὸν Δία σι) Φοαδίδωσν' ᾧ 
κ τὸν. Μίνωα τὸν ο] Κρις βασλέα Φφησῖν ὁμιλέν'' ἤ πι ὁμιλία, 

νόμων μάθησε ἱώ, ὡς καὶ Πλάτων μαιρτυρᾶ, Σαφῶς δὲ καὶ ὂν ὀκείνοις 
διλοῦ, ὅ ότι χρὴ νόµοις ἔπεῶ-αι, καὶ μὴ αδικεῦ, 

Τῶ μή τίς ποτε παμπ ὧν) 
ΑΛΑ ὅρε σγῇ ὁωρα δεῶν ἔχοι, ὅ, τ]ε διδοτεν. 

ροσ’. Πρῶτος τονωυ Ὅμηρος τὸ τῆς ΤΙολιτείας Φιέῖλεν. 

ἀθεμίσος ἅ έη, 
τν 1ης 

ἀσπίδι, ἰὼ τῇ κόσυα παντὸς µίμημα, Χφτεσιδύασον φαρον, τετέσν ἡ 
σνόυματικὴ δώαµις, ἐμπξιεχομλύας. ἐποίησε δύο πόλεις τὸ μὸ, ὂν 

εἰρίιόη οἱ θὐφεοσιιόη [6 γεσαν, τὰὺ δὲ, ὂν παλάμη, αθλάζωσων) ο) 
Όλεὶς το ἑκατέρα (φεόσφορα. παρίτηση, ὅτπ ὁ ὃ πολιτικός δδι βίος, 
ὁ οὲ, αῥαπωπκὸς οὗ πσαρᾶδε δὲ ὐδὲ τον εωργικόν ὀλλα και πάτο 
ἔδειἕεν, ὀνάργααν ἅμα, κο] κάλλος «Ὄρίλεις τοῖς λόγον. 
ροζ. Ὁ δὲ ὂν πάση πόλει νενομο]έτηται, τὸ 5) σανέζριον ρωλᾶς 
ο τῶτο αεθοσλεύκὃ αι αὺ τᾶ τὸν δημο σιιωιέναι, «ζόδηλον ὅτι δδν 
ἐκ τό Ὁμηβικῶν τάτων, ο 

. 

κ υ-ν 

Β. 6. τητέσι ἡ σνευματικὴ δύναµις] Ἡαιά {οἱο απ αὉ Ἀπποίαίοτε αἀ]εέτυπι 41. 
Ο. 1. εὐροσύνη----οκολάζμσαν] ἸΜα]ῖτα, εὐφροσύνη οχολάζωσαν, τὴν δὲ ἓν φολέµω διάγυσα». 

επε, ἵπ πιυ]ῖς «οβιοπάϊε. Αολί]επι παπιᾳπε ἆε 
{εερίτο ἁῑΠετεηίεπι βηρίς, μπε ά {εδίυα /πνε- 
ας Οσιμάἰε, {η ππαπίδως σε[ῇαπέ, φιί ωγα Τέ[εΥ- 
[ψαπε 4 7ουε ἀἱδίαία. Ίντα επίνα, ες ργϊΐσας η]α 
ςοπ/[ασιμάϊηες, 1,εσαπῃ γἷεε {απ ααταπι Ίογεπι 
αμ{οτεπι εΠε ταάιης, Όμπι αμο εἰ Μίποεπι ἵλωπι 
Ότειεπβαπα τέσειη εο]]οαμί αἷξ: αιιοά οοἱ]οφαίαπι 
ας ει Ρ]αίο (ε[ίαεατ, Τνερυπι ἀΠεΙρ]ίπα εταε. Ῥε- 
{ρίοιε νετο εἲ ἵπ Π]]ς ἀες]αταῖ, απο Πμερίρας οὓ- 
{εφμεπάμπι, εἰ αμοά αὓ Ἱπ]ωτία αρΗπεπάιπι Πε, 
ος βεπΗς υἱγ ππγμαπι {1 [εεἰεγαίιςν (ω- 

{ αἱ ὄεπε ἆοπα ἀεώπιν Φε γεζεβί]. 
ΟΙ ΧΧΝΥΙ. Ῥτίπις Ίχαμε Ηοππετις τεπι εἰν]- 

Ίεπι, αυαπι νοσαηέ Ῥο]ίείσαπι, ἵπ [ρεςῖες τι 
Τη «γροο παπιαµε, 4πεπι Ἠ μἱσαπι, (Ίος εἴξ, 
τἰεμα][ίς ἴ]]α νἱ9) αά {οεας πιαπάϊ Ππα]λείοπεπι 
Ὀγείεείε, ἆμαν ωτθες οοπεἰπετί Πηχίε: παπι αᾖ- 
ἀεπι ραςε εἰ Ι]ωεϊτία {ταεηίεπι, αἰτεταπῃ νετο Ρε]- 
Πϊφεταπίεια: εξ {μας μττ]αίαιε ἀοίες ΕΧΡΟΠΕΗΦ, οἵ: 
εεπάϊε αἰεεταπι οἴνί]επα εἷς, αἰέεγααι πιὶ]έαγεπι 
γίίαπι, Ῥταίετεα πες τυ{ίςαπαπι νίταπι Π]οπεῖ 
Ῥγατοτι]ε, {εά εἰ Ὥαης ενΙἀεηίρις ας γεια 
γετοῖς οεπά[ε. . 

ΟΙ ΧΧΝΠ. Οεἴεταπι 1ἆ αιοά | ἴπ οπιηί ο. 
Ίερο [απεῖτωπι οἵξ, Ἡὲ {επαίμ5 οοπείμαι Πας, 
ΠΗοπιετὶςῖς ΗΕς οτέµπι Ἠαδεῖ, ΔΜζαςκαπίπιαγε 

ον 

ον σον ο κανω μμμηνο»- 

ο. 
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Βελίὠ δὲ η μεγαθύμων ἴς ο 

σιωωάχει ο Αγαμέμνων τὴς γέροᾶ,, κοὶ σέβεται αβὶ αὐθῃβ, ὅπως 
ὁπλίση τὸ πλῆθος «φθὸς τὸ μώχίω. 

ῥοή. Κα ὅπ δὲ τον ἄθχοντα «σθὺ οἡ ἄλλων Φερνήζον Ὁ παντων 
σωτηρίας, ὂν τὰ αυτά «φς σωπῳ διδάσκει, ᾧ κ) παραφεῖ, 

:Οὐ χρὴ παννύχιον εὔδειν ας ὤνδρα" 

κοὶὶ ὅπ δεῖ τῷ ἡγωμθῤῳ π/εί)εο) αἱ τὲς ὥποτετα γ 
Νε . 

ες, καὶ ὅπως ἐχάσῳ 

Ἀ σοσφέεδω τὸν «θοτεπίγμλύον, ὁ ̓Οδυοσεὺς ὑπφοδείχνυσι, τὰς μὸ ὁν- 
ήμους, λόγοις «φθβσίωέσι ππείνων, τοῖς δὲ ἐκ τὰ ὄχλα πικρότερον οὐπι- 
πλήοσουν. 

ροδν ᾽Αλλὸ κοὶ τὸ να τοῖς ἀμείνοσι, αι πᾶσι νενόµισα 

ὃ κοὶ αὐτοὶ οἱ }εοι ποῶσιν οι τὸ Διὸς, 

” 2 ΄ 3 » 5 ο το ε/ 

Μεφαι επερχόµενον, αλλ αντίοι εστω ὤππωτες. 

μπ. ἸΝόμος «δὰ τοῖς πλείσοις, τὸν ποεσούτωτον λέγει ὁ δὲ Διο- 
µήδις ὑπὸ ανάγκης τᾷ πολέμη «Φξῶτος Ὁοιρσήσας λέγειν, συγωσὸς 

)) ὤξιὶ, 
Ό κα κα) μή τι κότῳ ) ἀγάσησθε ε ἔκασος, 

Οὕνεκα δη λνεζφι νεώτωτός εἰμι µεὈ ὑμη. 

πα. Κάκεῦο δὲ παρὼ πᾶσι νενόμισαι, τὸ χολάζεῶαι τὰ ἑκούσια 
αμαρτήματα, τὰ δὲ ἀχώσα, συγνώµης τυγγάνευ. το πόλιν δέίκνυσιυ 

Ά. 4. σκέπ]εται σερ αὐτων] Τα οπηπες Π0χῖ, εχοερίο Ἐτηεβο, αποσυπα Ἱερεπάμπι ε[ῖ σκέπΊεται µετ αὐτῶ». 

νοεαέ εαν {0όὔµηιφµέ [οπαί. επΙΠοΠ 
ερίπῃ {επαίοτες «ορίε, αέ ευπι εἷς 4ε πι] Εεμάϊπε 
Φιπηαμάα «οη/{α]τοῖ, 

ΟΙ ΧΧΥΤΗ. Εε αιοὰ οροτίεαί ρεϊπεῖρεπι ρτα 
Αα] οπιηίαπι {αἱαίεπι οµταΤε, ἵη ελάεπι Ρετίοπα 
ἀοσεῖ, ἵπ αμα εἰ οοπιπποπείαςίε, Εγ/πείῥις ϱ/} ἐφίανη 
πεφαφμαγι /]εγίεγε ποδ]επ. Ἐϊ φαοὰ οροτίεαι (1ῦ- 
ἀῑίον Ἱπιρεταϊοτί ΡᾷΓεΓΕ, Εί 4μο πηοάο ργα{εδεις 
{ε αἆ απἰωήου]μίαυε ἱηπεηίμπι αοςοπιπιοάατε ἀεῦεαῖ, 
Ὀ]ψῆες «οπηπιοητας, ΟβρΕππαίες πα ΠΊΦε πο ζδιες 
αιεγδὲς ῥετ/ισάεί, ῥ]εδείος νεγο αεεγδίς εα/]έραί. 
ΟΕ ΧΧΙΣΧ. θα, Ρτααηξίοτιους αΠατ- 

ΥοΙ, Υ. 

σετε, αριά ΟΠΊΠΕΦ Ἱερο «ρµέατα εί. Οιμοά εί [ρα 
ἆἡ εισα Ίονεπι Γαοίαπε; Αωίς {πμ {ππε ἔκ- 
ῥεξίαγε 7ουεσι, μυ οππέ{ α/Ἴμήσετε εὐπίγα. 

ΟΙ ΧΧΧ. Βιαίετεα Ἱεχ αριάἀ Ρ]ετοίαιε ε{, υξ 
ἀιοεπάϊ Ρρατίες {επιοτῖοιφ πιαπάεπέας; επι οὗ 
εαυῖαπα ας, Ρια Ὀε]]ϊ πεσεβαϊαίε ρτίπιμα 
ἀΐοετε αμΐ15, γεπία {ε ἀίσηυπα ρυταξ: Δπ 1] 
/εεεπίεγε εἰ, ο μοά ῤπέπιω πάέη ο γώ 710410 
4ἱεεγε εὐΠΟΥ. 

ΟΙ ΧΧΧΙ. Ομ εἰ Π]]ιά αριά οπιπες Ίερε 
{απεΐεπη ε{ε, Ἡὲ αιἱ {ρομῖε ρεοςἈνετιΠῖ, Ραηα 
αβιοΐοητωτ, αμῖ νετο Ἱηγίε, γεπίαπι ππεγεαη(υΓ. 

5 Μ 



διδ ΗΤΕΡΙ ΤΟΥΙΡΙΟΤΙΤΕ ΤΑΧ 

ὁ ποιητὴς, ϐν οἷς «φησιν ὁ ἀοιδὸς παρ αιπα, 
Καὶ κεν Τηλέμαχος ποδε Υ᾿ εἴποι σὸς «βίλος υἱὸς, 
Ὡς εγὼ ὅτι ἐκὼν ἐς σὺν δόμον, ὧῑδὲ χατίζων, 
Πωλεύμέω, µνηςήρσιυ ἀεισόμενος μετοὸ δούίτως, 
Ἄλλα πολὺ πλέονες κφθ) κράοσονες ἦγον ὀνάγκη. 

ϱπβ. Τειῶν δὲ ἐσῶν Πολιτειῶν «εὺς δικοιοσιώίω καὶ ὀὐνομίαν, 
Βασιλείας τε καὶ ᾿Αβισυκρατας, καὶ Δημοκρατίας, καὶ πούταις πάλη 
ἀνπχειμθῥων πειῶν «σξὺε ἀθικίαν καὶ παρορομίαν, Τυραωνίδο, Ὄλιαρ: 

Χας, Οχλοκραπας Φδδὲ ζωα, Ὅμηρος αγνοῖν ἔοικε τιὺ Ὦ βαα- 1 
/ » 4 ο / » / ον / « 2 ο 

λείαν δὲ ολης τῆς ποιήσεως ὀνομίζων, κο] ἐγχωμιαζων, ὡς ὂν τάτοις, 

Θυμὸς δὲ μέγας ἐ9ὶ διοτθεφέων [βασιλήων, οὰ 
Τιμη δὲ; ὃν Διός επι «ιλέῖ δέ ἑ µητίετω Ζεύς. 

πα ” ου ἵρλ Ν ν αν Καὶ ὁποῖον δυκῶ Ε)) } βασιλέα, σαφῶς Φδηλοῖ, 
οφ λα, 3 . δι ν 5 

Λαων δι οισυ ὤγασσε, πτήβ δι ὣς ηπιος ΕΥ’ 

Χο; 
Οὗὔτέ σινα ῥέξος εζαάίσιο, ἔτέ τι εἰπτὼν 
Ἐν δήµω: ἥτ εθὶ δίκη θείων [βασιλήων. 

ΤΙ δὲ ᾿Αεισυκρατίαν, ὂν οἷς Ῥοιωὴό βασιλέας πέντε καπαρι με" ὃ 
παροὶ το Φαιαξι, 

Δώδεκα ϱὃ κατὼ δημο ριπρεπέες (βασιληες, 
᾿Αρχοὶ κενΣσι, τελσκαϊδέκατος δὲ, ἐγὼ αυτές. 

Δημοκρατίας δὲ εἰκύνα ὀναροῶς ὂν τῇ χοπασκόνῇ τ' ἀσπίδος δεικνύει, ὂν 

4 τὸ 

Β. 5. δυκεῖ εἶναι] 1,εσεπάμπι δεῖ εἶναι. Έτεφπεῃ εβ Ἱαρίας Πργατίοταπη ἵπ ρεγπιίαπάϊρ γετΏῖς δεῖ εἰ δυκεῖ, Ψἱὰς 
πεαπι Ληποῖ. αἆ 9ε]εξξ, Ῥτιπείρ. ΗΙΒ. Ρ. 389. 

1ά αιοά Ῥοεία τωτίας οβεμάϊε, ἵῃ αα]δις «αΠ{Ος 
αρυά εαπι Ιπαα]ε, Ώ{κεγὴέ Άαε ἔμα, Τεἱοπαςβις, 
αγ{πα ῥγοῖεε, «Φιοῦ ποη /ῥοπίε ἀοπημα {πργε[ις 
πε υε] χορίαπε φήά ΆῬγο πιεγεεάε ῥγοεῖς [δές 
εώΜ44Υε ῥεμε]ος, δε ἆιρη πεί {γαδί! ῥαγς 7πεν ῥζ- 
{12ΥΦΗΕ εράἔΤΗ7Η. 

ΟΙ ΧΧΣΧΙΙ. Οείεταπι επι Πἱρ]εχ Πε τεὶριῦ- 
Ίσα: οτπια, αἆ Ἰμίαπι εί αροιἰαίεπι εκεφµεΠ- 
ἆαπι, Ἐεσπωπ, Ατζοοιαια, εἰ Τλεππουτατία: α- 
«µε Πῖς 4 απ τωτίας ορροβίᾳ πε, αἆ ἱπ]αΗ αι 
ας Ἱπίαμίίαίεπι εχετοεπάαπ, Τγταπηϊΐ, ΟΙΐσατ- 
ελία, εἰ Οεμ]οσταξία; πεφιε ας ἩἨοπιετις Ισπο- 

τατε νΙἀεέωτ, ᾳιἴρρε αυ Ἑερηιπι ρε ΟΠΊΠΕΙΗ ρο- 
ε[η ποπηϊπεί, ας οε]ερτεί, α: ἵπ Ἠἱ5, Ε/ 7ουρ πη- 
{γΙο γερί {γαεωπάία Ίπαρπα, Π]ις αίφμε ΛοπΟΥ α 
7ουε, φιοᾷ ῥεγζιρὲὲ ἐρ[μπι.  Δά Ίο αα]ειι ἆε- 
οεαί ε[ε τεσεπῃ, ρε[ρίοααπι Εδοῖες (κα πι ές ῥα- 
{ΕΥ ῥίς ῥοῤμίο ἱπιρεγέίαγε [οἰεθαί, ᾖ.κάεγεί τμ πεφε 
/Γαξ]ον πες υεγῥο Μες {μήν « µἱ71 {άήπε δίε [4 1π0ς 
γερμ αεῖν φις [πηί]ες Γη. Απζοσταιιασι νετο, 
ἵη αυίθας Βαροίαπι αμίπαιε Γερες επάππετας, Έτ 
αριά Ῥηαασας, ΤοΥ ἀεπί ἵῃ ῥορι]ο γεσε[κε ἀἰιεοίφε 
οεεύγεο, Ιδίεμπέ γα, φ]δης ἀεοίπη Άμπε ΜεΥ5 
αάάον. ὈὨεπιοοταεῖεε νετο Ἱπιαρίπεπι 1η ε]γρεὶ {- 

᾿μααε--ὰ- 

ο. μα ο μμ. 
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α ᾗ δύο ποιήσας πόλεις, τὰὼ ἑτέραν, διμοκρα[ειῶαί «φησι, μηδενὸς ἡγωμβῤα, 
ς : / ο λ 

πόντων δὲ «εὸς 7 ἑωυτά ὔλησιν κ νόµες [θιοκώτων' ἐνλα καὶ διχα-- 
ε 2 2 { / 2 ω 

σήβκον εἰσάγει. Καὶ ὂν ὀκείη γε Ἱ Δημοκρατίαν παβλησιη, ὂν οἷς Φησι, 
θά Ἀῆμο ὑποδδήσως.. δι 9ὃ κεχολώσωτο λίην. 

Οὕνεκα ληΐσήρσιν ἐπισπόμενος πιθίοιση, : 

Ἔκαχε Θεσπρωτάς' οἵ δὲ ἡμῖν ἄρθμιοι ήσαν. | 
.. . 2 ' / : «λ 3 ῶ. 

.ΡΥ. Τὸν δὲ βιαίως καὶ παρανόμως ἄρχωτα, Τόραννον Ὦ, οὐ καλὰ 
- ο ω » . Ἱ / Β γεώτερον Ύὸ τὸ ὄνομα, οἷος δὲ τοῖς ἔργοις γίνεται, δείκνυσιν ὂν τήτοις. 

Εἰς Ἔχετον (βασιλήα, βροτῶν δηλήµοω πάντων" 
Ὃς κ᾿ Ἅπὸ ῥίνα ποµήσι, κο) ἔαΐα νηλέί χαλκῷ. 

| . έλα 2 ὸ 3 . μ.) / 

Καὶ τὸν Αἴγιῶ-ον δὲ πυραννικὸν Ὑποφαίνει, ὃς Ἀποχτέίνις 7 Αγαμέμνοα, 
2 ου ε ἡ δὲ 3 ς 2 ο 3 ὀκράτει τῶν Μυκίωαίων χα ὁπότε ανηρέθη, Φηὰν ὅτ σέ ἂν ἔτυχε 

ω »/ 4 ο ο Τλ Ὁν / 

τιφῆς εἴῆρ Μενέλαος παρῶ, τᾶτο 3ὸ οι Ἱ. τυράννων γενόµισαι, 
ο 2” ὃν ώνλή / ή η ον ον »/ 

Τῷ κέ οἱ δὲ δευόντι χυτὴν ἐπὶ γαῖων ἔχόναν, 
᾽Αλλ᾽ ὥρα τόν γε καύες τε κφὴ οἰωνοὶ κατέδανψ)αν 

/ . Α. 4. / ΔΝ ΄ ΄ ”/ 

Κέμενον ον σεδω μαάλα 9ὃ µεγα µήσωτο εργο. 

Ὀλθαρχίαν δὲ διλομὸ δοκᾶ. 1 τῆς τἴ µνησήρων πλεονεξίας, σδὶ 

ὧν Φφιῶν, 
᾿Ηδ), ὅοσοι κραναξὼ ἸΙθιέκίω καζσκοιρανέασι. 

Τίὼ δὲ Ὀχλοκρωήαν ὂν τῇ τ Τρώων πολιτεία παραδίδωσν, ὂν ᾗ καὶ 
2 ν λα ά 

σωναρόμΏµοι ποντες ᾿Αλεξάνδῳ, χοχοῖς «ξιέπεσον, κάὶ ὁ Πρίαμος 
λοιδορείται τοῖς παιῶν, ὡς τῶτων αἴτίοις, 

/ τα Ἆ ΄ / - 

Σπεύσατέ µοί κακὼ τέκνα κατηφόνες 

Ὀτίσα ενΙἀεπίες οεεπάϊε, ἵπ αμο ἁπαδας Πές αΓ- 
Ρίρας, αἰέεταπι α ρορ]ο συδεγπατί ἀῑοίε, πεπηῖπα 
Ἱππιρεταηίε, {εὰ ειηέξίς Ρτο ατὈ]ετίο {1ο {οομηάιπα 
Ἱερες νιγεπείδυς: αδί ει ἔογαπα ]άϊσία]ε ΙΠίτο- 
ἀμεῖε, Αίαιε ἵπ ἴ]]α ἀεπιοσταίίαπι εχμίρεε, ἆαπι 
αἲε, δες υογίέης ῥοβωίωπ, ἐς [φάει [οπαςῤαίς 
αὐωπάε, «Ομοά [οζ]αμάσο /παίος, Γπε[]ος αίφμε Ἰαΐγο- 
πες, 1Ῥεῤγοί{ν οὐεγαί, φι; ποδὶς {ΕΊΥΡΕ» απιέςζ. 
ΟΟΟΙΟΧΧΧΙΠ. Υιοἱεπίος γετο αίιε ἱπίαιιε ἵπι- 
ΡεΓαηίεπι, {γή φαἰάεπι ΠΟΠ αρρε]]αε; Γεοεῃ- 
εἶας επίπα Π]]μά ΠοπιεΏ: θια]ία γετο εἶα ρείία 
ππε, ἵπ Πὶς οβεπάϊε, Ἄεσί Εεῥείο ἀαδογῖς, φιῷ Πο 
εγιάείογ αἶγεν, «θέ σἰσαίο παγες, αγε[ζε γεε]άσέ 
αρΐο. Ῥγαετεα εἳ Ἠσίθβιπι εγταηηΐουπι ἀες]αγαε, 

α αἱ Ιπέεγειηρίο Ασαππεπηποπε, Ἰήγοεπαρίς ἀοπιίπα- 
Ῥαέατ: εέ αααπῃ οσοί(ις ε[εε, ἱπαμίε, Λίο [2Υγ1ή8ις 
Γιεν ριζών  ζρπρίας αἀε[]εί: Ώου επίπι 
ἆε ἵγταππίς Ἱερε σαμίαπι οί: Εως εεγέε ο [οἱ- 
οἱ[εέ [μα μία βῥγοβίπφω, Ἅ«ίίδμς, εαπίδη(φηε 
/ρά ε[ζα Μάη {π «γώο; «Όσα [πούμε Μεγ εστὶ-- 
Ἰαή/εγα!. Ολρατοβίαπι νετο ο[ιεπάετε νἰάείατ ἰπ 
2πηὈιεἰοίο Ρτοσογυπι ρΓαεῖριας οὐείπεπάϊ  ρατίες 
Πμάϊο, 4ε α ίδιας αἷε, «{έφιε [εῤαεα /)εγΗ] φιοίφιιοί 
οππ/παπέγ ἠπίφιο. Ε]εὈῖς νείο Ἱπρετίαπα ἵπ το- 
Ίαποτυπῃ τερυδ]ίσα (ταάϊε, ἵη αυα οπηπες Α]εκαπάτί 
οοπιρ]ίοεδ, πια] ἱπιρ]ίοίαά {απι: εἰ Ρείαπαις Π- 
1ἱο5 {1ος {απιαιαπι Ἠοσαπα αμίοΓες ἵπεπεραί, «4ς- 
εεγβυ/19 παία 111, /οὐο]ες [εεἰργαία. "Ομίη ε αἰίις 
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δ2ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

κο ἄλλος δὲ τς Ἱ Τεώων ὁ ̓Ανήμαγος, 
Χρυσὸν Αλεξώνδροιο δεδεγµένος, ἀγλαὰ δώρα, 
Οὐκ εἶαα; Ἑλένίω δόµεναι ζανῷ Μενελάῳ. 

ῥπδὶ. Ἔπει δὲ τὸ παροὶ ἀγδρώποις δίκαιον. τοῦτο υοµίζετα, το Ἅπο- 
νεμητικὸν ἑχόσῳ τᾶ κατ οὐξίαν' ὂν ᾧ µήάλιό ὕὸι τὸ Όεὺς σέρει, γονέας 
οἱ οἰκείἒς πμῷν τὸ μρ εἰς }εὰς Φὐσέοιιων ὃν πολλοῖς διδάσκει, εἰσ-- 
αθων τὰς ἥρωας «ὐονᾶς, καὶ ὀὐχομβῤας, καὶ δῶρα ανατι)ενα; τοῖς εοῖς, 

λ 

7 παρὸ τ ην οπικηρίαν. 

μπε. Τἱὼ 3 «πὺς τὰν νωμθῤας πιμίω, όν οή Τηλεμάχε «θΑσ-- 

ώπῳ μάλίσοι δέχυσι, καὶ ὂν οἷς ἐπαρεῖ τὸν Ορέσίω, 
Οὐκ ἀῑθες οἵον Κλέος ἔλλαδε δῖος Ὀρέσης 
Πάντος επ᾽ ο... έπεὶ ἔκίονε πουτροφονηα ; : 

Κα) ὅτ τὸ γηροτοφξᾶῶ-αι τς φονέας ἐσὸ Ἡν παίδων, Φύσὲ δίκαιον, κοὶ 
οξ ἀμοίσῆς ὀφελόμῆρω, Ἀ]ο) μιᾶς λέξεως, ἐδίλωσεν, εἰπὼν, 

δε τοκεῦσι . 

ΘρέπΊρα Φίλοις ἀπέδωκεν. 

᾿Αδελφών δὲ εὔνοιαν καὶ αοίπν «φξὺς δλλήλες, ὂν τὰ ᾿Αγαμέμνωι, καὶ 
Μεελαάῳ' Φίλων δὲ, ὂν ᾿Αχρλᾶ καὶ Πατρόχλῳ δείκνυσ' γυλαιὸς δὲ 
αμῤροστιύίων. κο] Φιλανδείαν, ὂν τῇ Πἱωελόπη ἀνδιὸς δὲ πόθου τῆς 
αὐτᾶ Φυαμκὸς, ὂν τὰ ̓ Οδυοσεῖ παρήσηση. 

Β. 8. γενωμένης] Νοπ εξ ἁαδίαπα ααίΏ αμέτος {οτἱρίετῖξ γεραμένΏς. 

αυἱάαπι Γτοαποτυμπα Απεῤπιασμις, «{μγο οὐ Αῑεκ-  ἵπ Τε]επαοΒί ρεγίοπα ριαοίριε οβεπάϊε: εί ἵπ 
απάγο εογγαβέµν 7ΥΗΠΕΥΕ εἰἄγον Ο(/ιαβε γεάάεπάαι αῖδις Οτεβεπ οοαιάαε: Γπεβίμο, ἠπβσπίς πο 
Εείεπα)ι ανο Ἰάεπε]αο. αάΐς φαι {8 Ογε/ΐρο, Εκεοἰλαίφε Δοπαίπες εωπἔῖος, 
ΟΙ ΧΧΧΙΝ. Οιαπάοφμϊάεπα γετο 1ὰ αριιά Ἡο- «ο {1 ῥαίγίς μέ. Λά ας αιοά α παίιτα Ἰαί- 

ππἶηες Ἰξαπι οεπίείατ, Ἡξ υπα(ᾳίαµε ρτο. πα ἍΤαπι, εί εκ τεϊτουτίοπε ἀεδίταπι Πΐ, υέ ρατεηίες 

19] ὦμνοις γεραίρονᾶ, αὐτῶς κο) τῆς ὀὐσέρείας αἰμοίθίιὼ προς 

ἀιρηίταιε εγαέτεέαγ; εἴ 4ππι ἆθοδ 2ο ΡατοΠίε ο- {επεζυίε οοπ{εξῖί α Πρετί {ονελπέατ, ρε υπίσαπι 
Ίετε, 4ο [απη]]ίατος Ίη Ρεεῖο Ἠαύειε, ργαβείῖρι-ε 
ἤλις {ρεεῖες απε: ρεξαίεπι ααἰάεπι εΓρα ἀεοβ ἵπ 
πππ]εῖς ἀοσεί. υὈί Ἠετοας τεπι ἁϊγίπαιηα εί νοία {- 
εἰεηίςς., ἆοπα ἆῑῑς οβετεηίε», ας γπιηίς ϱο58 σε]ε- 
Ὀταηίες, Ἱπάμοίε: ἆμπιαμε ρτο Ρἰείαςί τεπιΙΠεΓΑ- 
εἶοπε, 4 ἀῑῑς αιχί]]απα τεροτίαηζ. 
ΟΧΣΧΝ. Ηοποτεπι αμίεπι {ρα σεηίτοτες 

γοσεπι εχρ]ἰουίέ, ἀϊοεηδ, Ἀεεάωπι εαγὶ ῥαγεπ- 
ἐδας ῥΥο εώμεαίίοπε ῥγείίωπα ῥεγ/οίυεγα!. Ἐ Γαίταπι 
απίεπα Ὀεπεγο]οπείαπι, εἰ Πάεπα Ἱπίετ {είς, ἵπ Α. 
ΠΠΕΠΊΠΟΠΕ εξ Μεπε]αο; απιϊοοτωπα γετο Ιπ Αο]]ε 
ει Ῥαϊτοσ]ο, ἱππαίξε: αχοτῖ αμέεπι ργαἀεπεῖαπι, εί 
{Εαάϊαπη εΓρα πιατίέυπι, ἵπ Ῥεπε]ορε:. ππαγῖς ο. 
μΧοΓΕΙΑ ώλάωμωὶ ἵπ Ὀ]γῃε εχ]άδε. 

Μιας αλ ὐκνς αα μαν. 

πο ο στο 

: 
ι 
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Α᾿ ρπςί. Ὅπως δὲ καὶ υφή πατράδος χεὶ κ ώνά ὂν τότω 
ἐδήλωσεν, 

Εἷς οἰωνὸς ὰ σης σεὶ πάτρη». 

Καὶ πάλι, ὅπως τὴς Ὦ πολιτείας χοιωνομῤᾶς, Φιλίας έχει δὲ, 

᾿ Ἀφρήωρ, ἀφέμισος, ἀνέσιός ἔσιν ὀνόνος, 
Ὃς πολέμε ἔραται επιδηµί», ὀκρυόεντος. 

Ὅπως δὲ τὸ ἀλη]εύευ τήμιον, τὸ δὲ ὀναντον, Φφόυκτὸν, 

Ἔχθθος γάρ μοι κέῖνος όμως ̓ Αίδαο σύλησν, 
Ὃνς χ' ἕτερον μὲν κο κ. δὲ Φρεῶν, ἄλλο δὲ ἄπη" 

τος ΕΑΝ μὲν βάδεσι, κακῶς δὲ ὅπιδεν Φρονέναι. 

μαζ. Τῶν δὲ οἴκων µάλισο, σωζομθῥων ὁπόταν Ὕη µη τε τὰς 

Ἀποῤῥήτως α[ονοίας τὸ ἀνδρὸ» πολυπνα γῆν μήτε ὠνόω τῆς γνώμης 

αὐπα «φβδοσευ ὀπιχερῖ, ἐχάτερον ἐκ τῆς Ὥρας ἡπσέδειξε τὸ μῥ 
ο αθότερον τῷ Δύ λέγωτ «ρέλὶο, 

μὴ δὶ πάνζας ἐμὰς ἐπιέλπεο μύθους 
λα 

πώ ὁ σον 

τὸ δὲ ἕτερον τῇ Ἠκα, | 
| Μήπως μοι μετέπείῳ χολώσεαι, αικε σιωπή 

εις. Φξὺς δώμα βα.υῤῥόἁ ὠκεανόο. 

επη. Τὸ δὲ καὶ τὺς «ξιόνα, οπὶ πόλεµον, ἢ ἐν κυδιώῳ χοεσὼᾶ, 
ὀντέλλεῷ-α/ τι τοῖς οἰχείοις, εἰ9ισμῤον «οδὰ πᾶσιν, οὐχ ἠγνόησεν ὁ ποιήής. 

Α, 1. ὑπὶρ πατρίδος χβ πράσσειν] Ν]πηϊς Εοποτα]ο εβ Ῥτο Ἠπ]ας ]οοῖ {επίοπεῖα πράσσευ. Αἱιά τεααῖτο; αιί 
παντα πράσσει», αυῖ παρατάσσειν ἑαυτὸν, αυί α]ιά εἴῖαπι, 

- Ομ ΧΧΧνΙ. Ολιεκών 4Ἡο ραξϊο πος Ρο ρᾶ- 
ετετε ἀεθεαπαις, ἵΏ Ἆος ροεἱβίππαπι ἀεσ]ατα- 
πα αυἰς ορια, ῥγο ῥαίγία ων Γιδήπάε. 

Ἑν τωτῇας ᾳαοπιοάο ε]ι/άεπι τεἱρυῦ]ίσα; εἶνος «οἩ- 
οοτἀες εῃε οοπνεπίαί, «40/ριε ἐγΐδη, [πρ εσε, ἀ0- 
πιοφιμε [ λεν Επ ]έως «{μίοΥ φις Γιέ πρ µαγι αυ, 
Λεγ πέείο(!. Όιο αυίεπι ραξο ΨεΓαςϊ(α Ιπ Ργείῖο 
Ῥαδεηπάα, εί πιεπάαείαπα Εαρίεπάωπι Πε, ἵπ που οί- 
τεπαῖς, 0η δυιείως Β{µΐο, [ο ποδὲς ϱῇ ὑπίγηίσμς, (µ- 
75 νετζα [οπαπέ αὐιῶν φιιάπ ῥεδ]ογε [ΕΠΗΗ: ος 
θ[επὲ; οδέγεξίαμε, [εά ῥγ/επε{ δεπε ἀἱοηή. 

ΟΙ ΧΧΧΥΠΙ. Ῥοττο ααωπι {απιϊ]1ας έαπι πιακ- 

Ίππε «οοπ/{εΓγαεπέιΙ, αμαπάο μχος πιρπςί οοπΠ]ία 
4ἵσαπα πες ουγίο(ε΄Ἱπάαραί, πεαιε αὐίαιε ας 
{επίεπίῖα αιΙάαιαπα {αοετε «οπαξαΓ; υίταπ]αιε α 
]αποπίς εχειπρ]ο οπηπιοηβτανίε. ΑἹέεταπι αὐἷ- 
ἀεπι ]ουἱ ἀῑοεηεί αἴέτῖθιεπς, (πα πε φσ[ 
7161 εοσπο/εεγε {επίες ΌΗπε, /2Υ0Υ, εοη/Ίέκφιιε Τ1εᾶ. 
ΑἹεεταπι αμίεπι Τωποπί, Δε φκαμάο Ρο ῥαο Περὶ 
/πεεη/εγε υεἰέ, [ Οα7η ἐς εοπυεπίαη Όεεαππην Ἰα- 
{{ρηφμέ ῥγοΓ Μάκη. 

ΟΙ ΧΧΧΥΠΙ. Ῥιαίετεα πες σον Ροείαπι ]α- 
εαῖε, αιοά αρμά οπιπες ἵπ υία εξ, ας 1, ααὶ ἴπ 
Ὀε]ίαπω εχειηί, αμξ ἵπ ρετίομ]ο ζοπ(ειε {απε, 



δρα ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΙΟΥ Ὁ 

« ο αν να .. ν 4 Ν Β μὺ 9 Ανδρομάχη ΦενΩσα. τὸν Έκτορα, Φιν, 
Ου γάρ μοι Ὀνήσκων λεχέων κ. χαρας ὄρεζως" 
Οὐδέ τά µοι εἶτως σσυκωὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἲὲὶ 
Μεμνήμᾶέω νύκτας τε κα ) ἡμαία δακρυχέδαν. 

Ἡ δ Πἱωελόπη Ἡἴ τῇ Ὀδυσσέως ὀντολῶν μνημονόῦει, Φήσαντος Ὁ όποτε 

ὀξήει, 
Τῷ σὔχ. οἶδι, εἴ κέν μ ὀνέσει 9εὸς, ἤ χεν ἁλάω, 
Αὐτὸ ἐ δὶ Τροίη, ς σοὶ δν ὄνλίδε ώς μελόντων, 

Μεμνηοδαι πατρο καὶ µητε ἔρος ον μεγάροισν, 

Ὡς νι, ἡ ετ μᾶλλον, έμευ στό νοσῷιν εόντος. 

Αὐπορ ἐπειδὴ ποίϊιδα Ἀμεήσανῖο, ἴδια ρή . 3 

Γήμασ) ᾧ κ Ε)εληό)α, τεὺν κατὸ δῶμα λιπῆσα.. Ξ 

Οἵδ καὶ ὀπρόπες, 

Κα] οἱ ἰὼν ὂν νηυσὺν ἐπέτρεπεν οἶκον ἁπουία, 

Πέθεσοα[ τε Φάροντε, κου) ) ἔμπεδα πώνζα, Φυλάοσσευ. 

μπ9. Τα δὲ ὦπι τοῖς Θονάτοις τἴό οἰκείων “έν, 

αλ. --- 
' 

η νι. 9Ὅ 

οξιοὶ αλυὲς 3» τῶτο τε παντελῶς ὀπχεχόφθαι ἐᾷ' αθιώατο. 3ὸ τὸσ 
ἅπα)ὲς πι ανθρώπων. Οδε λέγει τὰ ποιαῦτα, 

Αλλ) ἤτοι κλαύσας 2) ὀδυρόμενος μεςφέηκεν. ὼ ο 
Τλητὸν 9ὃ µόῖραι υμὸν σαν ὠνορώποισν. Ας ΤΗ Ἡ ος 

Ἐν ἄλλοις δξ «φησιν, 

Νηλέα 

᾽Αλλὼ Α τὸν μὲν καζαρεέπ]ουν ὃ ὄσκελωσ, - δι «ἡ 
υμὸν ἔχοζας, επ᾽ ματι δακρύσανω». Αν, 

ϱ/. Ἔγνω δὲ κἀκᾶνα ἃ καὶ νιῶ ὂν ταῖς ταφοῖς νοµίζεται ἔν τε 

αφ ἶά {απιϊ]ιαγῖθας {αἵς πιαπάεηέ, 
ὀτοπιασμε ἨΗεξχοτεπι ἀεβεῃς., αἲτ, Λίο εἰεπίπι Π10- 
{ης 121 ἀεκέγαζι Γ1ηβεγε ἐεπίας, Λες 1101815 0Ἠε- 
γα. οἰάμα”ι ῥγμάρπέέδαις αι) ές, «ὁ μες ποπαΐμί(τε {1υεί 
ποξ]ε[γμε ἀῑε[ίφμε ἀοἰρηίεμ. Ἐεπε]ορε νετο πιθη- 
ἁλίογιπι Ὀ]γῆϊς πεπαίοπαπι {αοῖς, αι ἀῑχειαί, 
αμαπάο ἵπ εχροάἀιείοπεπιραῖ, Εαιμά {εἰο πια γε- 
4ο Όεμ, απ πε υε βεγΗ[ε Βεγραρια αριά 
Τγοίαν φαβγορίεγ /έ Ηἱδὲ εµγα Νοεν µίεγφµε ῥα- 
πε εί ῥαέζεπις αέφιε 1πάΡίς ΠΗπε, ν πω, ἐρο 

ἀἱσγεάῖον, πφμεπε εαγ{/βπια φσφµε: }1άεγίς ᾱῇ 
μμ Τεἰοπιαςρο.θαγῥαη εεεἰάε/]ε 1γίγιαπι, θε υγο 
«οη{Χ. εμίεμπη µε φοῄες, [ά άῑδως ἵπ πογἰς γεζ- 
Ἰαδεί Γάμο ἰάσπ. ἢΝονίς εί ργοςμταίοτωτα Γαίῖο- 

Ῥιᾳυἱάεπ ΑΠ- ποπ: Άανε αδίεπε, ῥγοεµγαέ μἲ{ ἄοσπμις οπές ᾱᾱἷ- 
ε[εε, -ἆ μέσα [οηίσγί, οἱ μή Γαία οµπέ]α πάπε- 
Τεπέ. 

ΟΙ ΧΧΧΙΧ. Τέξας νετο ἵπ ο κὸτ οἶνωνη μμ, 
πετίδις» Ώηεφμε Ἱπππιοάςιαίο (11 θετα]ε παπιαµε΄ 
Ἆος ε[) Ρρτοῦας: πεαιε ῥρΓοσ[α5 ε πιεάϊίο {οἱ (6ο 
αιοά Ποππίπες Πξαπι αβεξχαπι εχώετε πες 
Ρεταη(ατ. Ὁπάε ἔα]ία ἀῑςῖε, δες Ἰαεῤγῥηιας πε 
αεζε(ὲ, απιοπίαφιε ή//εεης, Έαγεα Παπιφκε απο 
ῥοηίπμηι εεεγε Ππεήίος. ἵπ αἱῑῖς νετο αἴε, (ὠπυρμήέ 
ῥπε [ερείίγε [σέ φμί Γηογ/εν οἱ μιά, μ- 
εβή πα: απίσιο [ωπάαγηες αεεγῥο. τα 

ΟΣΧ6. ἸΝονίε ααἴεπι Π]]α, αἩα: εεἰαπππα ἵπ ο 
ρι]τυσῖς Ἱεριείπια Ῥωίαηέωσ, Ιάαιε ουπι ἵπ ας, 
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Α ἀλλοις, καὶ ὃν τότοις, 
τι Ἔνθου ἑ περχύσασι κασηγνητόί τε ἔται τε, 

Τύμξῳ τε, φήλη τε" τὸ 9ὸ, 2έρας ἐὶ συόντων. 

Καὶ οκ ἡ ̓ Ανϕρομάχη Φιῶν εἰς τὸν Ἔκτορος νέκεω γωμνὸν κείρὃρο, 
Αἰόλαι εὐλα) ἔδοται, ἐπέί κε Κιώες κοβέσωνται, 
Γυμνό: ὠπόρ µοι ἅματ δὴ μεγάροίσι πέονται 
ΛεπΊώ τε κο! χαθλυτα, τετυγµένα χεροὶ γτωσυιῶν. 
Αλλ᾽ ἦτοι πύδε παντα καζαφλέξω ῴυρλ κηλέω. 
Οὐδὲν σοί Υ ὄφελος, ἐπεὶ σὔκ. εγκείσεαι αυτόῖς, 
Άλλα σσρὸς Τρώων, κο) Τρωϊάδων κλέος εἶναι. 

5 Οὕτω κοὶ ἡ Πἱωελόπη 7 ἐῶῆτω χοατασιόυάζει 
Λαέρτη ρωῖ Ὀιϕήιον. ἳ 

Κα) ζῦπι μῥ, µέτεα. Τὸ δὲ «ξιοὰ πύτων ζῶα ἀλλά τε κοὶ ἂν- 
θρώπους ὀχικαίεν τον ᾿Αχιλλέα τῇ τὰ Πατρόκλα πυρῷ, σὺν ἐπαινῶν λέ- 
ει διὸ κοὶ οπιφωνᾶ, κ ψ, 
κώλο ὰ ----κακὼ δὲ «ρεο µήδετο ἔργα. 

ΩΣ ς Ν / ο 2/ : 
τρία. Καὶ τα πολυάνόρια δὲ «Φθότος ἤγειρε, 

ο Τύμθον δι, ἐκ. πεδία ἔνα χεύομεν ἐζαγαγόντες. 

Καὶ τὸς οιταφίας ἀθῶνας έδειξε «οθῶτο.. Ταῦτι μζῥ, κονὰ Ἱ τε ὂν 

ερίόη, καὶ ἩἩν ὂν πολέμῳ φλεκώτω. 
ϱ/Φ. Τἱω δὲ «ξὶ τὲς πολέμες ἐμπειρίαν, ἱὼ καὶ Τακτκίώ τινες 

χαλᾶση, ἡ ποίσις εποικιλμλη μὸῥ ποεζοµαχίαις, τειχοµαχίαις, οἶπι- 
/ / / ὴ ώς ἡ / 

νουμαχίαις, «Ὑραταάξεσι, μονοµαλίαις, πολλα δὲ κὶ σρατηγικὀ Φξιέχησα, 

Γ.6. περέχεσα] Ώεεβ απἷά αἆ εοπβταέοπῖθ πεχωπῃ, Ἐεές Εἱ περιέχει: πες {8πιεπ Ἠου 1ρ[απα {4ἱ19{4οἵ. 

ἔππα ἵπ Ἠϊς, ΟΥΠαδιΗΜΕ ἐΠίδί Πωµίωη, α1μοπίφιο 
εἰ ᾖγαίγει, σε Γον Λεία φιοά Ιπαπίόιης 
αππρίωπ. Ἐτ αμα] Απάτοπιαομε αἆ πιάυαπι ας 
Ίαεεῃς Ἠεξτοτί «Ἀάανετ Ιπααῖε, 72Υ1125 ἐε ερέ- 
ἀεπέ υαγ{ή εαμέδς [α{γαέες, Αάῑδιως αἱ πο)γές δὲ 
υε[]ππεπία γεροβα, Εἱο ῥεγίεπι Φε {ΕΧΜΕΥάΠΙ 
π(εγεο. «4 σε εµπξία ἀαῤο Γαηηής, φισά 11]- 
Ἰς [ς Νωηο δὲ νι αΜΙ7ΠΙ5 ΠΟῃ Άεεε «ε/ΙάεγαΙ 
Ἵίγα, [ά ῥοίίμς Ῥῤηγσίος, Βῤηγσία/ζιο πως ἆε- 
«γαγεπί. Αά Ἠμπς πποάµπῃ εί Ῥεπείορε ΕΒΙπεῦίεπι 
1.αετεὶ Πετοί γείξεπι αἀοτπαξ, Αίαις ας φαἱάσπι 
πηοάεταία {απί,. Ώμοά γετο Αο]]]]ε5, πποάμπα ἵπ 
Ἠϊ5 εχεεἀεπάο, ουπη α)ία απϊπιαηεία, ἔάπω Ποιηίῃες 

ἵπ ΡῬαϊτος] τοδο οοπηδιγαί, πος υέ Ἰαμάεί Ἠου. 
ἀῑεῖε. Ῥτορίετεα εἰ αοε]απιαί, ῥαΐα [4 ἐς α]α 
Ίπεπέε υο]μία). 

ΟΧΟΙ. Ρερι]ογεία 4µοᾳιε Ρεῖπιας εχοϊεανῖε, 
Ο/ηπίδης ε εώΠρο ιδμηη {γης /ΠΟΗΙΙΕΛΗΗΗ. 
Ἐιπευτία 4ποαιε οεΓιρπιῖπα ρτῖπιας πιοηβτανίε. 
Αίαιε ας Ποπιϊηίθας ουπα ἵΠ ρασε, ἔωπι η Ῥε]]ο 
εοη{(1εαεῖς οοπηπηµηῖα {αηε. 
ΟΣΟΙ. Οείεταπι τεῖ Ῥε]]οα, αααπι εἰ (αξῖ. 

σαπι ουἱάαπι νοσαηί, ρετίείαπι ροε[ῖς ἴ]]α (μέροίε 
Ρεάε[ή ραρηα, πιατα]ῖ, πανα], αςἰε, εἰ Πηρυ]ατί 
οετίαταίπε γατιεραία) πιω] 4ποφμε Ἱπιρεγαίοτία 
εοπιρ]εδίτας, αποταπι ραµσα ἵπ πιεάίαπι αάάι- 
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ὧν ὀλία «δθαέῶαι ζὃν ἄξιν. Ἐν φλὸ παῖς «δατάξεσν αἲὶ χβὶ α 
/ ντ τε η Ἂ. ὁ ἱ - 

«πθδτετόχ δα! τὸ ἱππικὸν, κο ἔπεῷαι τὸ εζόν κοὶ τῶτο δὲ δείκνυσιν. 

οὕτως, | | ως | 
ἵπππας μὲ πρώτα σιὼ ἵπποισι κα) ὄχεσφι, 
Πεζὰς δι εζόπιδεν σήσως φολέος τε κο ἐα)λές. 

/ ἡ χ 5 ν / ε / ντ. / 
Ρ/Υ. Και το 5) ὂν τοῖς σραπώταις ἦγεμονας χφτὸ πάξεις, 

Ἔπτ' ἔσω ἡγεμόνες Φυλάκων, ἐκατὸν δὲ εκάσω 
Κδροι ἅμ ἔσειχον δέλιχ. ἔγχεα χερσὶν ἔχωτες. 

) ς / δ Δ / 3 

Κα) ὦν ἡγεμόνων τὰς μὸν «ολανωνίζεδαι, ὂν «Φθότοις τεταγµλῤας: Ἡ 
ο μι δω ρώῤ ν / Ὄ ον τὸς δὲ, κατόπιν νομλβας, ἐπεθειν τοὺς λεπομλῥης «οεὶς Ἡ μάχίω, 

Οἱ ὃς ἀμφ' δυμενία Φωΐφρονα Φὠρήοσοντο" απ) ολ 
Ἰδυμενεὺς μὲν οὶ φερμόχοις συί εἴκελος ἀλκίώ" 
Μηραόνης δι; ἄροι οἱ συµάῖας ὤτρυνε Φθάλαγ]ας. 

αμ”. λα. μοι 

ρδ. Κα ὅτπ δεῖ τοὺς δμωάµει Ἀἱαφέρφᾶ, ὂν τοῖ ἔξω σρωτπε- 
ὀδνειν, ὥασερ τέλος τν λοιπὼν «ριοεολημλύες τὸν δὲ βασιλέα ὀν τὰ | 

ἀσφαλεσότω, τωτέσ τῷ µεσωπότω, χοζισκέωοιῶ, ὀέρωυσν, ὂν τῷ τὰς ο | 
μὺ Ολυναιοπάτως, τὸν Αχιλλέα κο τὸν. Αίαντι, ὂν τοῖς ἐράτοις µέρεσι 
Ἡμ νεῶν κατεσκἰωωωκένα/ τὸν δὲ Αγαμέμνονα καὶ τὸς ἀλλες λείσους, | 

ὂν τὰ µέσω. | Ἠδοή 
εέ. Καὶ ὼ ἐν τῷ ερατοπεδύεῷαι λάροχάς τε «ξιθάλλεαι, κοὶ 

πέφρης Ἀποσκάπ]ευ, εἰς εὗρος καὶ βώδος, πο] σιόλονα κύκλῳ λ/σλαμ.-- 

θάνεω, ὡς µήτε νππηδᾶν τινα 39) πλάτος, μήτε Αλ]. βάδος κατιθαι 

΄ 

ον " . 

υαζίάα υ{γ Με ῥῥαίαπρε». 
ΟΧΟΙΥ.. Ῥταιετεα αααπι νιῖδις ρταβαηέες 

ἵη εχίετιοτῖοας ραγείδας ολ{ταππείατί οοηγεπία, 
μέ τε]]ααῖς ἔαπιαμαπα ππαγις εἰγομπι]εδχί {πε τερῖς 
νετο (λδετηασυ]απι 1η πιεάιοχίπιο, Ἆος εδ, εωτί- 

οεε, Ἠλιά Ἱπάίρωυπι υἱάἀείατ. 1π αεῖε ηαπι(υε 
οοπγεηῖς εφμίαίωπι {επιρετ Ρτῖπιο οτάίπε «ο]]ο- 
αγ, ΡεάΙίλέωπα νετο {εαυ]; 1 ααοά αἆ Ώμης πῃο- 
ἁωπι οβεμάϊτ, Ῥγίπα αεἰε ῥοπ{έ εµΥΥΙΗ5, εφι{είφε 
υείοεες, Ὦο/Ίγεπα ῥείέος πημ[ίος ἰρεαί, εργερἰο[φ μα. 
ςΧΟΠΙ. Ἐε µε πΠεαπα ἆάςες ἵ Πηρι]5 οἵ- 

ἀῑπῖρις πε, δεί αἀεγαμίφμε ἆμεες υἱσείμπαην ]1- 
υεπε[ζεε εμίφμε (επι αάεγαπέν πιαπίδας σε απέευ 
ίεµία πρα. Ὠεπίαιε εἰ ἁμοιπι αμοίάαπι ΙΠίεΓ 
Ρεϊπεῖρία Ρµσπατε; «αποίἁάαπι νετο ἵπ εχίτεπια 
αοΐς, τε]ῖαιιο αἆ ρισησμάμια εχλοτίατί ἀεοεῖ : 
«γπια γαβε φις φε [1ις κα Ιάοπιεπεα, Ιά0- 
πεπεμς ή ἄργο [πι]έεν φιέ γούογε πάσπο, Ὦτίπια 
αιξε ῥµρπαί, ῥο//γεπιας εκεῖαί αμίεπι Ιάεγίοπες 

Ππιο βοῖ, αἆ Ώωπο πποάωπι 1ά οεπάϊξ, ουπῃ 6εῃε- 
τοβββπιος αμοίαιε, Αολί]]επι εί Α]ασεπι, ἵπ εχ- 
εγεπῖς Παν Ίμπα ρατίδας, Ασαπιεπιποπεπα γετο εἴ 
τε]ίαιος ορπιαίες 1π ππεάίο τειεπάΠε απ. 
ΟΧΟΥ. Ροττο οἶπι γα]]πι οἶσοα «ατα ἱπ]ῖ- 

οετε {οἶεαηε, {οῇας ἵη Ίαέαπα εἴ ρτοαπάωπι ἆμοετε, 
εαίαμε ρα]ίς Ρετ οἰτοπίεαπι ἴτα Ἱπτετ[ίερίτε, υξ πυ]- 
Ίπς «ας ρτορίετ αεειάϊπεπα (ταπβ]1τε, πεαε ΡΤΟΡ- 
τετ αἰτμάίπεπι ἵπ εας ἀε[οεπάετε ροίΏε, Ιάεπι εἲ 

τα ον πο ο αμ ν Ὕόψε 



ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ᾿ΟΜΗΡΟΥ. ΕΒ. ὃσ5 

α Αώαθαι γήνεταί τε ἐν τοῖς πολεμίοις κοὶ παρ Ὁμήρ, 
--τ ἀπὸ ϱὃ δειδίοσετο πάφρος 

Εύρος, ὅτ' ἄθ ὑπερθορέον οκεδον, ἅ ὅτε σερησαι 
Ῥηϊδιη κρημνὼὺ 99 ἐπηρεφέες περλ πῶσον 

Ἔνπισου ἀμφαπέρωλεν' ὕπερδεν δὲ σκολόπεοση 

σ 

Ὀξέν ἡ ἠρή οὓς ἔραισον υἷες ᾿Αχοιιῶν 
Πυκνὰς κα) μεγάλος, δηίων ὠνδρὼν ἀλεωρίώ. 

ρς. Καὶ µαχόμημοι νήσιησι ἠλυναίως οἱ τούτοις ἐπόμοροι, . 
Μ) μῶν ἀσπεδά Φε κρῷ ὠκλειως Ἀπολοίμίω, 
᾽Αλλὼ µέγα ῥέζας τὶ κφθ) ἑοσομένοισι συ)εο) αι’ 

Ν ον 

κο πάλη, 

--- ὃς δέ 4 ὑμέων 

Βλήμενος πὲ τυπεῖς, 2νωτον καὶ σότμον ἐπίσπη, 
Τεθνάτω᾽ οὗ οἱ ἀεικὲς ὠμυνομένω σξὶ πώτθης 

Τεθνάμε. 

μῖ. Κα τοῖς μᾶῥ δριεεῦσι γέρᾳ νέµεται, 
Ἕλλλα δι; ρισήεοσι δίδὰ έρα, κο ) [βασιλεῦσι” 

τοῖς δὲ λειποτάχταις ὀπειλέι, 

Ὃν δι ἂ ἂν ἐγὼν ὠπάνευλε νεῶν ἐθελονία, νοήσω, 
Αὐτᾶ οἱ Φάνατον µητίοσοµαι. 

᾿ ὴ ν / ἁ λ / 4 ρα λ 
Ἐν δὲ πες µάγαις ὃν μῖῥ τρόπο, καὶ ὅπως λ]αφόρως, κοὶ / 

ρη. 

ποιχίλως τοὺς ἥθωας ποιᾶ πτεώσκονᾶς καὶ πτεωσκομλνες, π δὲ λέγεω: 

Ἐκένο δὲ ὑπομιῆσαι ἄξιον, ὅτπ τὰς μδὸ «εόῷεν τετέωμλύες, ἐνδοξο- 
7 . ς ’ «/ ιν. πα. / Ἆ / ; / 

τερρον ἠφούμεδα, ὧτε τιὼ ἐκ τῇ σινεσόναι καὶ «σαμλῤειν αελθυµίαν 

Α. 1. γίνεταί τε ἓν τοῖς πολεμίοις] Εοιίο, γίνεται ἐν τοῖς πολεμίοις----ἴπ ἄργο ὦὰ }; εί δο/βέωσε ΡΤοβιπφιίαίς, εέίσηῃ αριᾶ 
Ἡσπιεγωπι ᾗ. 

Α.. 8. οἳ τούτοις ἑπόμενοι] Ῥήρ]οείῖ. Ἐοτία {οτιρας Απάχος, ὃ ἔν τώτοις ἐπιδείκνυσι. 

| αριά Ἡοπιετυπι Πε, Βο[α οἰεπίσι Γι ἐἶ]α ον, 
{αἴα, πες μέ [ααςν πες [4 βεπείγαδέ]ὰ ΜΗ. ἸΝαπι- 
φιε αὖ μίγοφιρ ᾖαῤγο κό πρεπε ἄσσεγε υα//η. 
Όεµβεγ αἲ εοπιραξία [μή [μάίδης ῥγσαεµέέε, μον 
{απαί εγα[ος, ἱπασπο/φε ῥγίως [αΐμεγε, Ε/μρΙμηι 
Ἡὲ εεγέώη [εγεπέ, φμεῖς αγία εογάα. 

ΟΧΟΝΊΙ. Ῥοττο αἲ {β]αις {εξχαηέας, σεπετοίαπι 
πιοτίεπι ορρείαπέ: ΔΛίό [μδίο πε, πον ἱπε]ογίως 
ἠπέεγίέωγης, «44 αφά Γαείεης, {ο μάς ῥ0/1ε- 
γα. Ἐν τατ[α», {μἰπεγίδς φκζεµαφµε πεεετη [δἱ 
/Επέέ αάε[ᾗε, ήογέεπι οδεαί, [ε ῥγο ῥαίγία ϱ[} οεεµπη- 
ῥεγε εἰαγµήΗ. 

ΥΟΙ.. Υ. 

ΟΧΟΝΥΠ. Αίαιε Ρις βαμείδας αυϊάεπι γἱτίς 
οὗ τε Ώεπο ρείῄας ριαπιία ἀῑβτίοισπεας: ᾖ4µ- 
πεγα ἀαί ῥγα/απέίδης, εργερίἠς ἀμοίδιίφο. Αεἰεῖ 
γετο ἀεί[εττοτίδας οοπιπαϊηαίατ, «Μπο α - 
Είδης ἴοησε ἀεργεπᾶσ υοεμίεπην αν αίγα 1πᾶΠεί 
7η0/5 ῥήπο. 

ΟΧΟΝΥΠΠΙ. Ἱπ ραρηῖ αμίεπι ααεπιλάπιοάωπε, 
εί ααπι ἀῑβετεηίοτ, εί «παπι νατίε Ἠειοας εί 
γυ]πετατα εἴ γυ]πετατί Ἀπρας, απἱά ἀΐοετε αἰεῖπει ὃ 
Π]ιά νετο αἀπιοπίεα ἀίρηιπι είν, αιοά 6ο5, αιἱ 
αἀνετία νυ]πετα αοεερεταπέ, Πλαβτίοτες εχἰβιπια- 
πι» µέροτε ααἱ ρεγΏ{τεπάο ας Ρετ[ενεΓαπἆο αΠ.. 

5Ν 



δού ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

/ ὁ πο .” 3 - ' . υ 
δερωύοᾶς' τὰς δὲ τὸ νῶτον, Ἡ τὸ µετάφρενον «επληγόᾷ: ἀτιμοτέρους, ὡς Α 
ἐν τῷ Φόύγεν τῆτο πεποφθοαι. Καὶ πιῦτ. ὤω ἑχατερά ὅνι παρ 
ς / , 9 

Όμπεῳ, 
Εἶπερ γάρ κε βλέῖο σωεύμενος, Πὲ τυπέης, 
Οὐκ ἂν ἐπ᾽ αυχό ὅπιοδε σέσοι βέλος, ἐδι, θὶ γώτω, 
᾽Αλλώ κεν ἢ σέρνων, ἡ νηδύος ὠντιάσειε 

τ. Ἠρόοσω ἰεμένοιο μετοὸ σφζομώχων ἑαρλσιώ. 

Ἐν σσ ο... ο μμ Κω, 

Κα) πάλη, | 
Οὐ µέν µοι Φεύγωτι μεζοφρένω ὂν δόρυ πσήξεις, 
ΑλΝ) ἰθὺς μεμαῶτι διὼ σήδεσφι ἔλαοσον. ον 

/ 5 ο ο : ο 1 

Χρησίμως δὲ κοὶ ὂν τῇ τροπῇ τἶό πολεμίων παροινέ, μὴ «Όλι τὸ σιῦλα 

γνεῶς, μηδὲ ὀνδιδόναι κοιρὸν Φυγῆς, δλλ’ ἐγκξῶ-αι κο διώκεω, 

Μή τις νυῶ ἐνάρων ἐπιδαλλόµενος, µετόπιοῦ-εν 
Μιμνέτω, ὡς κεν σολέίρου Φέρων επὺ νηᾶς ἵκηται. αι | 
Αλ) ὤνδρας κἸένωμεν, ἔπείζᾳῳ δὲ κο) το ἔκηλοι 
Νεκρᾶς ὠμπεδίω συλήσετε τεθνειώίας.. | 

ϱ/3΄. Ἔπ δὲ παρ ἀνπά πάσης ἡλικίας καποθ)ώματα, ὑφ ὧν πᾶς ο 
ὁπσοιῶ ἐπαργεη. Ὁ μὸὸ αχμάζων, ὑπὸ τᾶ ᾿Αχιλλέως, καὶ Αἴαντος, κ) 
Διομήδους ὁ δὲ νεώτερος, ὑπὸ τῷ ᾿Αγπλόχε, καὶ τὸ Μηβιόνε ὁ δὲ 
μεσαιπόλιος, Ὁπδὸ τὰ Ἰδομλρέως, καὶ τᾶ Ὀδυσσέως ὁ δὲ γέρων, ὑπὸ τῷ 
Νέεορος καὶ πᾶς βασιλεὺς ὑωὺ τότων ἁπάντων, κοὶ τἩ ᾿ Αγαμέμνονος. 

ω Ν ω / λ / / »« / ὴ Τοιαῦπι μὸ τό πολιτικῶν λόφων, καὶ «φεάξεών Ὅοσι παρ Ὁμηρῳ τα 
λήμματα. | | ώς 

σ’. Θεασώμεδα δὲ καὶ «Όλὶ το ἰατοικῶν, εἰ κοὶ τότων μὴ ἔἴχεν 

ππῖ Ρτοπαρβέαάίπεπα ἀεε]ατεπί. Α ἴετρο αυίεπα εἴ 
3 {σαρι]5 Ιέτος, ἱσποπαπίοΠοτε»: «ιἱρρε ααῖ Ἠος 
Ιπίεί {ασϊεπάμπα Ρετρεβῖ πε, Ώποταπι υίταππααε 
αριά Ἡοππετωπι εῇ, 7 πεγα πε έέγρο εαβίας, εεγ- 
οἴσεφιε λίαν 7 επίγε [εά «άνετο ον βεξῖογε [χα 
Γαρήία (2πάεευγεῖ, ῥΥΙΠάΦΗΕ υε[ἰς 4εΓΕΥΠΕΤΕ ῥήρμα. 
Ειε τυτίας: Δωπφπαι 1πἱ [εαβμίὴ ᾖσει βαβαι Τ- 
ξἱεπέέ, δεά επρίο αάνετ[ο Γεγιας 71 ῥεζογε ῥΥΟΤΗΡ- 
η. Ὁοπιπιοάε αυίεπι ἵπ Ποβίαπι Έισα αἁπιοπεί, 
πε εἶτεα {ρο]ῖα οοσυραεἶ Ππέ, πενε Ποίείδις οω{α-- 
6ἵεηάϊ οεςαΠοπεπα ἀεπε, {εὰ Ἱπεπί ας Ρρετ[ε(ααη-- 
τας. Εμ ὀπῥίαπς πως ῥοῇ ἔργρα πιαπείον ἴέ 
/ῥοία απορία φηιεαί πανε βεγΓεγγε Βεἰσίζσας, ΠΗ2- 

εἶδιις οεεί[ε, Μ7η 45/1 ἐπειππδήε ῥγσάσ, Ἑκηυίας . 
ῥοπίπση ε471βο ῥα[α ᾖεσιοίο. 

ΟΣΧΟΙΧ. Θύπί ἀεπίααε αρμἀ εἴπι οπιηῖς οί» 
εἶς τούχε [λέτα, α αιίδας απι(αα]ίαμε απἰπχατί ροί- 
πε. Τη Πρίο ααἰάεπα αῖαξῖ βοτε εχίβεῃς, 3 Α- 
ολί]]ς, Α]αοε, εἰ Πἱοπιεάε: ]πίοι απἴεπι, 4 Απ- 
Π]οσμο, εὲ Πἰοπιεάε: {ειπίςληις νετο, αῦ Ἰάσπις- 
πεο ει Ὀ]γ[ε: {επεχκ, α Ἠεβοτε: αίάιε ααἰγίς 
τεκ α ουπόχὶς ή τερίδις, ρτα{ετείπι Αραπιεπι- 
ποπε. Ηι]αβποάϊ αἰάεπα ἀεοτεῖα εξ ἀῑέτοχωπι, εί 
{αάϊοτυπα εἰν]]ίαπι, αραιά Ἡοππεταπι [απέ. 
ο. Οείετιπα γἱάραπιας εέ ἄε ΜΠεάϊείπα, παπι 
εε Ἠ]υς ρεγίείαπα Ἡοπποτις Ἰαυαοτίς,. Οιοά εαπι 



ο 

κ μμ οι 
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α απέρως Ὅμηρος. Καὶ ὅτ Ὦ πολλᾶ αξίαν πἱὼ τἐχνίω πελάμβανε, 
2 / 

ο Ἴλον ὂκ. τούτο, ο 
Ἰατβὸς ὸ ὠνὴρ φολλῶν ἀνπέζιος ἄλλων. 

Δοκᾶ δὲ ἡ ἰατρικὴ, οἰχισήμη λ) νοσερῶν καὶ ὑγιευῶν' ὧπερ ὂν τότων 
ἄν πιο µάσοι, ὅπ μὸ ὀπισήμη, 

Ἰητρὸς δὲ ἔκασος ἐπισώμενος «Έὶ πάντων 

ὅτι δὲ ὑγιευῶν καὶ νοσερῶν, | 
Φάρμακα πολλὰ μὲὺ ἐγλὼ µεμιγµένα, «ολλα ) λυθρὼ, 

σηµαύει τώτων ἐχότερον. 

σα. Ἔσ μΔῥ τῖς Ἰατοικῆς, )εωρητιὼν μὸ, τὸ 29. τἶδ κοθολικῶν 
λόφων καὶ Ἀἱὰ μεθόδου ἐπώον οι 1. Ὅν κἩ µέρος γνῶσν, τότ δὲ αὖ 

/ ν λ Ἡ Χ.Α ὁ νὰ ἑ όν νι ο ἁ µέρη, τὸ μὸ, σηµειωτικὸν, τὸ δὲ, αἴπολογεκόν «πρακτιὸν δὲ, τὸ 2/9) τῆς 
ὀνεεγείας αὐτῆς βαδ)ζον, τότε δὲ µέρη, τὸ μλὺ, διωτητικὠν, τὸ δὲ, χει- 

ρουεγιὀν, τὸ δὲ, Φαρμακόυτικόν. ΤΙῶς ω ἐχφσῳ τούτων Ὅμηρος οὖχι- 

ο ο ο ο κ κκ. ο ο ἁμω αν 

θέθληκν; Ὅπ μδῥ ϱὸ Φεωρητικόν τι 1) οῄκαται, ἐν τάτῳ αἰνίοσε:), 
Τόίω Διὸς 9υγάτηρ ἔχε Φόρµακα µηπόεία 

µηπόεντα ὸ λέγά, διλονότι κὉ τέχνίω εωρητικίὼ ἐσκόυασμένα. 
σ. Τὸ δὲ σημειωτκὸν ἄντκρυς ἱσορᾶ 29. τὰ ᾿Αχιλλέως. Μαφή]ὴ 

3ὸ ὢν Χείρωνος, «Φβῶτος τὶὼ αἰίαν τῆς κατὰρούσης τὰς “Ἑλλήωαςρ γόση 

ΧΦΤενόησ σιωιδὼν ὅτι τὰ οβιδήμια νοσήματα ἐκ τῇ ᾿Απόλλωνός ὅὰη, 

Β. 4. Ἔτι μὲν] Ιπιπιο, Ἔσι δὶ----, 

απ] ξεοοτῖς, οχ 1]]ο «οηαέ, 1 πιεί 1ος 
ον : Ακδένῥιώώς ης, Ν Ιἀείατ αμίεπι Μεάϊοίπα 
ε[[ε {οἰεπεῖα πιοτριάοτυπα, εἰ Ἀποσυπι: ἱά φιοά εχ 
Ἠ]ίοε αἰ]αμῖς οομ]εσετῖε, ἘῬτίππαπα αιοά Πέ {εἰεῃ-- 
ἴα: Βγες επ] [ον ηιράίσμς Ππογαἰέδις αβέηις. 
Τεϊπάε αιοά [αἱωρηίαπα, εἰ Ιπ[α]αδτίαπα; Βῥαν- 
΄ηάεα 1πµία [α)ωύγία, 2Ηἱκίά, ποσίυα ἰεπεῥαί: 6ο 
Νετ[α αίτυππαυε Πζοταπα πω, 
«ΟΟΙ. Ἐίαιε Μεάϊοίπα ρα εοπεπιβαέσαν 

ους ρε υπ]γετία]ες ταΓῖοηες, εἰ ρεγ οετίαπι γίαπα 
ἵπ ραγομ]ατίαπι «ορηΙ6ίοπεπη Ιπάμεῖε: ο]ά9 Γιί- 
{απα ρατίες {αηΐέ, Πσποτυπα οῬ/ειναξίο, 6ὲ σαι{1α- 
τωπῃ ΠΠΟΙΟΟΦ οοπέἰπεηέίαπι ποετία. «4ξίυα νετο, 

ους ε]ιίάεπα εβεξχιπι ἐταδίαέ: ου] ρατέες {ππέ, 
γιδας ταίοι, οἩίτωτρία, εί ππεἀἰςαιπεηίατία. Όιο 
Ιρίαχ ραξτο υηππαιοάφε Ηἴοτιαπα Ηοππετυς αΠί- 
πιαάνετειεὲ Ίπ Μο Πσηϊβσαί, {ο ραΓίεπι «οηΐεπι- 
Ρἰαεΐγαπι οορηίίαπι Ἠαῦετε, Ταα ῥῥαγ/ιαεα ῥαδεί 
εὐη/]έα, }ουἱς ῥία παία: επῖπι ἰάεο νοσαί οοη/μία 
αυοά {εομπάμπα ατίεπι οοηίεπιρ]αίίναπι Ἱπβταδία 
είεπε. 
6Ο. Βίρποτυπῃ αμέεπα οὐ/εΓναϊτίοπεπη ρετ Α- 

ομί]]επι ρα]απα {λοῖς. Όυπα επίπι ΟἨ]τοπίς ἁ[οι- 
Ρω]ας εΠεί, ρείπηὰς πιοτρἰ, ααϊ (Γασοος Ἰηναίετας, 
ολυῄαια ἀερτελεπάϊει. ἸΝοταί επῖπι οοπΙπΙάΠες α-- 
Ρτοίαείοπες αὗ Αροι]ίπε, ααἱ Ιάεπι εΠε ας Ρο] γἱ- 

ςΝ 2 



628 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΙΟΥ: 

ο πο ο ον ο ὔο . .  Ο ὅς γε δοκᾶ 'Ε) ὁ αὐτὸς τῷ Ἡλίῳ. Οὗτος 2ὸ τὶς ὥροις τῷ ἔτης ἐπάγει κα 
αἵ περ ὅτιν ὧσι δυσκράτως ασ κείμλμω, νοσήµατος αἴτιαι χφφίπωται. 
Κα) } τὸ ὅλον, τώ τε σωτηβίαν, καὶ τὸν ὄλεβρον, τἴό μὴν ἀνοδρῶν τῷ 4 

᾿Απολλωνι, τῶν δὲ γαμαικῶν τῇ ̓Αρτέμιδι, τετέα τὰ Ἡλίῳ καὶ τῃ Σε 
λἰιύη, ἀνατίφησ' ποξόᾶ μὸ αὐτὸς ποιῶν, αἱοὶ τὶὼ αἴ ἀκτνων βολίώ 
οὕτω δὲ διοβάζων τὸ ἄρῥεν ὢ τὸ Φῆλυ, ἐπὲὶ καὶ Ἱεεμότερον Φφύσὰ τὸ ἆῤῥεν 
λος. Διὰ ζαῦτι φοιὸ ϕησ, τὸν Ὦ Τηλέμαχο τηλικτον Ξ), ̓ Απόλ- Ἡ 

λωνός γε ἔκηπ τὸς ὃ Γιωδαρεω χούρος ὑπ ᾿Αετέμιδος πὐξιὼς. Τὲς - 
δὲ Φωυνάτες αὐτοῖς ἀνατίΦησιν, ἐν Τε ἄλλοις πολλοῖς, ὶ ὃν οἷς διοθίζει, - 

Τὰς μὲ ᾿Απόλλων σέφνεν ὠπ' ὀργυρέοιο (Αιδϊο, 
Χωόμενος Νιόθη, τὼς δὲ ᾿ Αρτεμις Ἰοχέαιρα. Ώ 

ε/ λ Ἆ λ .ν λ σἹ λ το ϱν .. λ .) ο] : 

Όπου δὲ καὶ τὰὺ τᾶ κιυὸς οιτολἰὼ διηγείται, σημεῖον. καὶ αἴτιον τῶτο | 
. λ ζα 

Φκχφύσεως καὶ νόσων, .. ο, 
Λαμπέότα]ος μεν ὄγ εσὶ, κακὸν δέ τεσηµα τέτυκται, να ο 

Καὶ τε Φέρει σσολλὸν ππυρετὸν δειλῶσι [βροτόῖσιν. 
/ 2 ο 2 ΄” ο] .ω ν : 

σγ. Αἰπολολεῖ δὲ ὂν οἵς λέγει «δι τ' εῶν, ο | 
Οὐ οὃ σἵτο ἔδεσ᾽, οὐ σίνεσ᾽ αάθοπα οἶνον. 
Τῶνεκ᾽ ἀναιμονές εἴσι, κο ὀενατοι καλέοτα|. 

ον γω ων λ κος ἡ «/ / δα ον ο Ταν 

2» τροφη, ἥτε ἔηρὰ καὶ ὑγρο, αιμοτὸς ὔσι ολυνητική Τάᾶτο Ὁ τέεθει 
ο ᾿ ο 2/ 

μζῥ τὸ σῶμα, πλεονάσων δὲ ἢ Ἄ]αφδαρὲν, νόσων αἴτιον γίνεται. 

« 

πο 

Β. ο. Τυνδάριω] Ἠοπηετ, Οὰ. ν. 66, Πωνδάρεω, ααοὰ Βατπεβις Ἠ]πο τεοϊρῖε. ΓΥπάαταπα ρτο Ῥαπάατο, ἀεθεποας 
{α]ία αυϊάεπι, {οἆ απῖα ασε, νατῖεῖαϊ; Παπϊάεπι, πιοπεηίε Εσπεβο, 1π ος Αγβιππεπίο Τγπάαταπι 
είῖαπι πιεπιοταί Τη]ίαπας Όταί. Ἡ. Ρ. 5ο, Α. 

ϱ, 6. τεέφει Ὦ τὸ σῶμα] Βατπεβιας αἀδεπάπτη ]αάϊσαν]ί µέτριον ὄν: αποὰ Ἐππεβο ποπ τει γἱάείωτ. Ἠεφιε ε6ο 
τεααίταπα αἀάτατη, 

Αροΐ]ο πειαυἠ, Ίδη Λίοδας [ωεεεπ[εέ: εἰ ῥαν ῥῥα- ἀθτατ, οτέαπα Ἠλδετε. . 15 παπιαιε αηπὶ {εππροτα 
Ἱπάμοῖς, αὐα { ἱπίεπιρεταία Εαετίης, πποτροζαπι 
οα]ας ῥρῬεπί. Ίναπι ἵπ υπ]γετίαπα, νΙτοΓατη {8- 
Ίάτεπα εἰ εχίεῖαπα, Αροϊπί: ππα]εγαπι, Γΐαηας, 
ηος εβ, Ρο]ϊ εί Έαπα», τομ. Όυος ]αευ]αίοτες 
ααἰάεπι οὗ ταάϊοτπη ]αέχαπι Πηρίετ ππατεπα νεΓΟ 
ει {σαεπιίπαπα Ιάεο Ιπίετ Ἠας ἆμο πυπηῖπα ἀῑίρει- 
εἶεας, ααοὰ πια{ου]παπι ρεηας παίυγα σαάϊας Πε. 
Οµαρτορίες εί ΄Γε]επιαεπαπα Αρο]ιπῖς ἀαξία ἵπ 
ταπίυπι νίταπα εγαβΠε Ιπαυῖέ, 1 γηάατί αυίεπι Π- 
ας Πΐαπαξ Ῥεπεβςίο αἀο]ενίῇε, κά εί πΠΟΙ- 
τες 816 ατιτίδι!ε, 1ἆφαε οἶπα ἵπ αἰῖς πυ]εἶς, ἔτι 
ἵπ οαυίοις {εςετηῖε, «4γοίεπεπς Ἴαει ήν ῥο; Ῥβαδις 

γεἰγαία απα. Αάμας αδὶ σαπῖς εχοτίαπῃ Τεςεῃ- 
{εε, Πσπωπι, οί σα Πατη Πρίαπι «εις ας πποίΡοαπη, 
δρ]εμάιαμς ϱῇ εεγέο, [ιά ῥε[ῖπια φισφµε πΙπαίήν 
45 σεπεγαέ [εύγες ππή[εγς Ππογέα [δη {άεπη. 

ΟΟΙΠΙ. ᾿Μοτδοταπα ααίεπι σαι] τεάάϊε, ἵπ 
αωῖδις ἆᾳ ἀῑῖς αἷε, «Λ]εε εοπεάµπέ Γγσες, πεε υἶπα 
πὶσγαμ{ἶα ῥοίώΜί, δαπσιίπε οὐ ἰάφιε εαγεπν {πιμιογ- 
{αἱε[ζε υοεαπίηγ. Οἶδα Παπιααε γε Ἠωπιίάας, 
Άγε Ποοις, {βηριΐπεπι ρεπεταῖ, αἴηιε ἶ5 «οτρς 
ηπυετῖε, ἈΝἰπιίας αμίοη, νε] οοτταρίδ, ΠπΙοίΡοζώπα 
σαυία ε{, 8 

ελ. 



σ 
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σδ. Τὸ δὲ «θωκ]ικὸν µέρος τῆς Ἰατθικῆς οὕτως οκρμοοῖ, ὂν ᾧ ὅσι 
ο” μμ’. ἳ κ 

καὶ Φιαιτηπκόν. Πρῶτον μδδ ὸ οἵδε τὰ χρόνια τν νοσημάτων, κοὶ τὰ 
ὀξέα, ὡς ὅταν λέγη, | | | 

| Τίς νὐ σε κὴρ ἐδάμασσε τανηλεγέος Φουάτοιο; 
Ἡ οδολιχὴ νέσος, ἢ Αρτεμις ἰοχέαεραι 
Οἷς ὠγανσῖς βελέεοσι ἐποιχομένη κατέπεφνεν ; 

σε. Φανερὸς δὲ οι κοὶ τὰὸ λιπὸ δίωζαν ὑγιενίὼ ἑπολαμθάνων' 
Ὀεποίηκε ὸ τὰς ὕρωας ὀφοῖς κρέασι χβωμδῥως, «θιελὼν τὼ «αἲθὶ το. 
βρώματα «Ὀδιθρρίαν. Κα) ἐπε ἡ γαθὴρ αἀὲὶ δεται πληρώσως, ὅταν τὸ 
«φΕύτεροι σπία χαταπεφ]ἔντα, τὸ μᾶλ οἰκεῖο τῷ σώµατ εἰς χαθδίαν κο] 

τὺς Φλέρας ἀναπέμψη, τὸ ὃ «ὤδιοσυν ὀκοάλη, ποιαφτώ, Φησι, 
Αλ ἐμὲ μὲν δορπήσαι εάοσατε κηδόμενόν περ. 
Οὐ γάρ τι συγερῇ επὶ γασέθκ κωύτερον ἄλλο 
Ἔπλετο, ἤτ ὀκέλάωσεν ἔο μνήσαὢαι ἀνάγκη. 

Κα) πόλιν, 
ἡ δὲ μόλ᾽ αχεὶ 

Ἐωέμεναι κέλεται καὶ συέμεν: ὧν δέ µε πάντων 
Ληθάνει ος ἔπαβον, κο ονπλήσαῶοι ἀνώγει. 

σσ. Οἵδ δὲ κα οὔε χεήσως α]α φοράς ὅτ ὁ- μὴῥ πολὺς πολεὶς, 
βλαθερὀς ὁ δὲ µέτθιος, ὠφέλιμο. Τὸ μΏῥ ὅτως, 

Οἶνός σε τρώει µελιηδὴς, ὃς τε κα) ἄλλας 
Ἶ 

λ Μ] 2 / 

τὸ δὲ, ὀκείνως, 
Ἠλάπ]ει, ὃς ὤν µε χουδὸν ἔλη, µηδι αἴσιμω ον" 

Ανδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος µέγα οἶνος ἀῑζει. 

ο Ἄν Ἡ ὅτως] Τταπίροπαηι, ία : Ἰατρικῆς, ἐν ὦ ἐ. κ. τ. ὃδ. οὕτως κριροῦ, . 
0.2. Δηβανει] Τία Απιβ, εἰ Ἐππεβ, οἳ εχεπιρ]α Ἠοπιετίῖσα Οἆ, η’. 2021. Ὑμἱδο, Λανδάνε. 

ΟΟΙΝ. Ακϊναπι αμίεπα Πεάϊείπα, ρατίεπι, {18 
ὃς εἰ ν]έχας ταξῖο οοπέϊποίωγ, ασουΓαίᾳ (εηπεί. 
Ἰᾳμἱάεια ἀἴπίατηος, εί αομίος ΠΠΟΙΏΟΦ ΡΓίπΊι5 Πο- 
νε ατ αµαπάο ἀῑαῖε, «Φε, γοσο {ο ζωὴ! {άι 
Ἰρπία /πΟΥΊε, /ΟΥΟΥΗ, Για Εαλωπέ ᾖοηηήης Φε, 
10Η υαἰεμιζο μπα, Ἀωηγυε Πίσπα ῥοίεπς ]άεω] 
ε2ηγ2ΕΙ{ ες ἕ 
«ΟΥ. «οπίας αιΐοπι εἶπι 4ιοᾳιε [αρα]επι 

γ]έαπα ]αῦτεπη εχἰβίππατε. Ἐἰηχίε παπηαις Ἡς. 
τοες ας νγείοῖ «ατηῖδας, αἆ {ο]]επόαπι οἴτσα εἁιι]]α 
ουγοῄίαίεπη. Ῥοττο 4μπι γεπίοΓ α[Ππάμα Ώευτα- 
Ώοπα ορις Ἠαβεαί (αΙαπάο Ρτίοτίδις οἷθῖ «οη- 
οοξῖς, 1ά αυοά οοτροτί 448πε ε{ε, 1Π 60ἵ ἃς γεῃᾷς 

ἀῑρε[ετιε, εἲ εχοτεπιεηία Ρετ {εοεβαπι ε]εσετῖε) 
πα]α{πιοά1 Ιπααῖε, δε εΕπαγε ῥτίης φαπιφιάηα {- 
πήοέε, ἀ]εΛ{εΙΗ, «ο ο{εΠ{ βε[1 φι{ζφιιαῃ υεμίγε 
{Ηβεγίο/ο, «μέ πεπιΙμέ[ε [μι δεί, πῥεγαί αἴφμε 
/ὐΙπάΕ. Ἐπτ τωτίας, /4αμάεγε 71ε [δεί Λέον ΠέςΠΟΗ 
ῥοΐατε [εφκεπίεν, Ἐκ απίπιο {0/14 γιά] επηξία, γέ- 
βίεγεφιιε πα Πάά{. 

ΟΟΥΊΙ. Νονίε ριαίεγεα εἴ γ]ηϊ ἵη ιίεπάο ἆἁ- 
οπιπαῖηα, ααοά Ιπιπποάίοε α]άεπα {αππέαπι ποςθαῖ, 
πιοάῖοε νετο, ρτοῇτ. Ἡ]αά ααϊάεπι αἆ Ἠωης πἹο- 
ἀμπα: ϱἼπμηη πε), ισα 7η]έος καεί ὑπεβίος, 
ὅ φμές ῥοεέ ἰ 1ηράέεο, ας [ὲ {πσγρ({εἰ ο. Ἡος 
αμίεπι Πς: (Ὄχγβοτα Ίε[α Γµναί, γεβοέφε [μανὲς 
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Κα ὃπ Δωάμεως πορητικὸς, 
Ὃς ὃς κ᾿ ὦνὴρ οἴνοιο κορεοσάµµενος, ο ἐδωσῆς, 

᾿Ανδράσι Φυσμενέεοσι παινημέρλος σολεµίζη, 
Θαρσαλέο νύ τοι ἤτορ ο) Φρεῶν, ἐδέ τι γύῖα 
Πρλν κάμνει, σολ πάντας ερωησαι πολέμοιο. 

Κω τὸν μλὸ ᾖδιω, εἰς τὸς Φιλοφροσμύας αζαλαμθώες, 
ὋὪς Φάτο, Πωτόνους δὲ μελίφρονα οἶνον ἀκήρνα. 

Τὸν δὲ σφοδεὸν, κα) ἁσβωπιὸν, τῷ Κύκλωπι ὁ Οδυωσεὺς ήφησ' τὸν δὲ 
φύφοντα, «φθὺς ἴασω, οὗτος Φλό ὅνιν ὁ Πράμνειος, ὃν τῷ μη Τε- 
πεωμλῥῳ δίδωση. 

σζ. Ὅπως δὲ κοὶ γυμµναύοις χθῖδαι αθαγλέλλε Φακρὺ « ἐκ 
πολλών. ᾿Δὲ 9 πονοτεζκᾶς ποιές τὸς μόῥ, ὂν τοῖς «θθσήκησιν ἔργοις, 

τὶς δὲ, δι ὁπτηδόυμάπων’ ὅποτε κο] τὰς μµάλισα τῇ ἠδυπαλείᾳ χεχρη- 
μόῤος Φαίαχο», ΚΟ) τὴς οἰσώτως μνηρῆρας, γομναζομθῥως εἰσέγε. Κα] 
πόνες μῥ τς αὐτάρκεις αἰτίες ὑριείας οὕτως νομίζει" «Ἡ δὲ χφταρα- 
ροιώτων τὸ σῶμα, χομάτων, ἴαμα, τὸν ὕπνον Ε)) 
κεκμηκότι Ἀπὸ Ὁ' Ὀολάοσης ὕπνον ἐπελ)εν, 

ε ΄ / 
--να µε παύσειε τώγισα 

Δυσπραγέος καμώτοιο' 
ε Ν / ᾿ ών κ λ .ω Γ Ἀ 9 ο ν ἡ γὸ Φφύσιο ἀπαιτᾶ τὸ κεκμηχὸς σῶμα, ἀναπαύεῶ-αι, καὶ ὂν ᾧ ὀλίνω το 
Ὀερμὸν ἐπγαάρχει, τῶτο ἐπὲὶ οὐ διώαται πώντη οξικνέῶ αι, ὂν τῷ βά) 

Β. τ. τίθησι] Μα]ϊπι παρατίδησι, ναὶ ἐπιτίθησι, νε] προτίφησι. 
Ἑ. δ. ὅτως νοµίξει] Βὶ {παπι Βϊ οὕτως, τεζετεπάπα νεὶ αἆ βπἰεοκάεπίία, Ἰαῤογος γποάῖρος εὔβεεγε Γαπλλαέοηι, τά ᾗ ἐπ 

ῥτουῖς εἰ Ῥλωασίδης: νεὶ αἆ Ίουυπι Ἡοπιετίουπι οπηϊΠαπι α Ηυτατῖϊ», {εὰ αὉ αιιέοτε Ροβίαπι ροβί ὅτως. 
Ὀιειν]ς ταιοηῖ ΡΓΕΡΓΕΓΑΤΩ οὕτως ΠΙΠΤΑΤΕ ἵπ ὄντας. 

{αεεῤιν. Ἐέ φιοὰ νἶχες οοἵτοΡοτεί: δεά φµσωπ- Ἰαροτί Ἱπίεπίος βηρίε, Ιάᾳιε ρᾶΓΕῖπι ΡΓο ουῤυίημε 
Φηε [αέμγ μετ υἴποφιο εἰδοφμεν Ρεγάίς ε[ε ῥοί οΏεῖο, ρατεῖπι εκετοῖεί «λιίῖα. Ολαΐρρε αμἱ Ε]α.- 
Ἱᾳπαλάο εοηίγα πίεσε, Ρεἔογε εοπάεπς ή ή, Άσας νο]αρίαί οροΓαπι ἆληίες, εἴ ρτοςος φαπέωπη- ξ » 2 Ρ Ῥ Ρ 

Φιὰ 3ὸ τῷ Ὀδυσε 

πες ππύγα Ἰαῤα[εαμέ, «{πίεα φα1 επό]ος {π ῥηρπα 
υἱεεγέέ ῥο/ει. Ἑπτ ἆ]οε αιἰάεπι οἆ Πἰ]ατιίεπι 
οοπεϊΠαπάαπι {αεετο ρωίας: ΠἱκΗ Βοπίοπους [ά 
ἀλίοα Γωπάεγε υἶπα. Άετε ααΐεπη, εί εβρίᾳ ποςί- 
απ Ὁ]γῃες Ογε]ορί αρροπίς: αἀβτίηρεης γετο 
πιεἀε]α: αἀλίρει: Ιά επἶπι Ρταπιπίαπα εἴε ααοά 
ἸΜαςαοπ (αασίο ἆαῖ. 

ΟΟΝΗἩ. Ομοά αμίεπι ϱγπιηαβίος ορεᾶπι 
ἆατε ρταοἱρίας, οκ πιω] οοπίχαξ, . Βεπιρετ επίπα 

γὶς Ίαχα ἁμβιεπίες, ΕΑΠΙΕΠ Ιρίος {6 εΧετοετε ἵῃ- 
(ποάµσαε, Αίαιε Ιαῦογε ααἱάεια {αβιεἱεηίες [αη]-- 
(αζοπι {αεετε ρυίας: {οπηπαπα αμέεπα οογροτί ἀείβ- 
Πραίο πιοἀεπῖ. Ὁ]γίι παπιαωε οκ πηατϊπίς Ἰαδοτί- 
Ρις {εῇο, {οπιπµπη οὑτορβ[ε ἰπααίε, «ίουοί έφμε 
«/αιΐσι ῥωπε {πρεπε Ἰαύὐογε σγαναίωπ. Ναίατα παπ]- 
ας εχρείίέ, μὲ οοτρυς αῦοτα ἀεβεόχυπι, γεφυἰείσαξ, 
Έτ ἵπ ᾳπο ραζωπῃ «α]οτῖς ε[, Ἠαπς, α μία Ποπ 
(ο[ῖ υπάϊσααααιε ρεπείτατο, ἵΠ Ιπιο ΠΙΑΠΕΙΕ. ιο 

. κ.α. ᾽λίχοι. Δ,, --- ο. ου. 
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α μµῥεν. Πῶς δὲ ἀναπαύεται τὸ σῶμα; Ὅπ ἡ σύσασις τῆς ψυχῆς ἀνί- 
ετα, καὶ τὰ µέλη τὰ σώματος λύεται, καὶ τῶτο ὀναρφῶς ἄπεν, 

Εὖδε δὲ ἀνακλωθέσα, λύδεν δέ οἱ ὤψνεα πάντα. | 

Τὸ δὲ ὀν πας ἄλλοις, ἅπασν ὤμετρον, 6ὔχ ὃν ὠφέλιμον, καὶ ὦλι τὰ 
ανά 2 σαι ὕπνεα Ἀποφαίνεταμ ποτε Ὢ εἴπων, 

--- ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος" 

ποτὲ δὲ, 

Πώννυχον ἐγρήοσοντα. 
---- ὠνίή καὶ τὸ 6θυλώοσεν 

ση. ᾿Ἐπίρωται δὲ κα αέρων εὐκρωσίαν ὑγιείας ὥσων «ὠζασκόυασικὴν, 
ὂν οἷς Φηαν, 

᾽Αλλώ σ᾿ ἐς Ηλύσιο σεδίον, 
κ. 

γασς, : 
/ σ 

᾿Αθάνατοι σέωψασι, ὅφι ζω δν, Ῥαδώμωνθυς" 
Τῇ περ ῥηΐσή βιοη σέλει ὧν ρώποισν΄ 
Οὐ νιφετὸς, οὔτ' ἄρ χειμὼν σολὺς, ἅτέ ποτ’ ὄμθρος. 
᾽Αλλ᾽ ἀεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνέίοντου ἁήτας 
᾿Ωκεανὸς ἀνίησιν, ἆναι 

ΗΝ. 3 

2 

ν ὠλρώπες 4 

ὂν οἷς δύο ζωῦτα µάλικα, ὀρ)ῶς διεγνωχὼς Φαίνεται, ὅτι τε ἡ δοχὴ αἩν 

ἀνέμων Ἆπὸ Ὅ' ὑγρῶν γόνεταμ καὶ ὅτι τὸ ἔμφυτον τῇ ζώμ Ἱερμὸν δεῖται 
ανα ψύξεως. 

σ-. Καὶ ἰάματα ὃ παΦηµάπων οἵδε λεποθυμίας μθ), ανάψυξω, 

ὅπε καὶ οι τὰ Σαρπηδόνός ποιέ, 

Αὖθις ὃν ὠμπνιώθη" σεὶ ὃὲ σνοὴ Βορέαο, 

Α. 1. Πῶς δὲ αναπαύεται] Απο Ρ]επῖας εἰ εββεαεῖας, Πῶς δὲ κὃὶ ἀναπαύεται---. 
Α. 1. σίκασις] Ἑοτίε, σύντασις. 

ἀυίεπι ρᾳέχο «οσρυς τεφυ]είαεὲ αιοά απίπα: «οἩ- 
{εηείο τεπαϊζίλυτ, εί ππεπιῦτα {οἰναπέατ: 1ὰ σιο- 
ᾳµε ρετίρίοιε ἀῑχίε, εεωπδεπς ῥαείέωηι εαγρεδα! 
ππεπηύγα [0βρογεπι. ΈῬοττο αιειηαάπποάυπι Ἱπππιοάς- 
ταέας υέας {π αἱ] οπιηίθας ποεῖνας εἴ, [ις ει ἆε 
Ππηπποάεταίο {οπιπο Ἠοπιετυς {εηεῖε, ἀπ αἰίαααη- 
4ο αἷε, (62Η εἰ πως [οπως : ποηπαππαυαπι νς- 
το) (4/6 εἰ ῥεγποκ υἱσιίαγμπη εμ/)οάία. κ. 
ΟΟΥΤΠ. ἨΝονίε ρίατετεα εἴ αετῖ ἑεπηρετίεπι 

αἆ (Απίζβίεπι οοπέεττε, ἵπ ααῖοις αἷε, Εὐβιωη {η 
εαηβµπα ΠΗΜ{εγί5, εἰ πμ έπια {ργγα, «{4Η/βίοίς αν, 

γεἰῤπεί ἴοεα φις Κλῤαάαπιαπίῥηςν εἰ φµα ῥαγ!ε ζο 
σέ [0ἱεί ε[[ε [αεἱηπα υα. «Νωλία ἐπί πες ΠΐΑ, 
πεε Εγαπάες ῥήεπ1, ῥκυίσφιε Λο µἱ, Ότεαπης 
41114 [κ πε απγας δρίγαπέες Ζεββγί, φιεῖς [ο- 
{τες γεεγεεπέµγ. Ίπ αῖθας Ώαο ἆπο ροιίβπιαπι 
τεξτε ρειπονίΠε νἰάείατ, ρτίππαπι ααοά γεηίέί εκ 
Ἠμπποίε παίσαμέυτ, ἀεϊπάε, αιοά αω πα «α]οι απῖ- 
πιαηεί ἵηπεας {ε, τε[τισετῖο ορας Ἠαδεαξ. 
ΟΟΙΧ. Ῥιαιετεα εἰ ραβιοηιπι πιεάε]ας ΠπονΙΕ, 

Τη Βατρεάοπε παπιᾳιε Πηρίς, εχαπ]πιαεῖς τε[ρε- 
τα(ίοπεπι «οπάµσετε: Αε[βανίε, δὲ ᾗαΐως Άογεις 
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Ζώγρει ἐπιπνέάσα κακῶς κεκαφηέτα Ὀυμόν' 

ψύξεως 3, ερμίω, ὡς η τὸ :Ὀδυμσέως κεχομασμθῥω, ὃ ὃς όν. τῷ 
έμνῳ κρύπίεται, ἔνλοι κοὶ νόμων. καὶ ὄμβρων ώ ἡ σκέπη, καὶ τῇ παρ- 
ἄση ὕλη χολύεται. Καὶ ὅπε ὃ λετρὸ καὶ χβάσματα, ὡς πι τὸ 
Διομήθδους, κοὶ τῷ Ὁδυσέως, ὁ ἐκ 9 νυκτεχεβύας ἀναχομιῶ έντων κὶ 19 
οἵαν ὠφέλειαν ἔχει τὸ λετρο, αἱ) τάτων µάλισο, διλοῖ, 

Θυμηρες κεράσασα κωτὸ κροτός τε καὶ ὤμων' 

Α 

Φανερον οὃω ὅτι ὀτεῦλεν Εχοντα, 7 εχὼ τὸ νεῦρον εἰκόπως ἀπ᾿ ωὐθν Β 
ο) τίὼ ἴασιν τὸ χόπε λαμβάνει αὕτη δὲ ὅου ἡ ο τῇ ον ο 
πα] ὄγό ρου ἱώα ξηραίνεσι οἱ χοποι. 

σί. Λοιπόν ὅοι σιοπᾶν ὅπως κὶ τὸ τῆς. χερουργίας Ἰφτούηα τὸ 
μὸν δὃὶ Μενέλαον ὁ Μαχέων ἄταμ Φρῥτον ὀκχομισάμ]μος τὸ βέλος, 
έπειτα σκεψάμΊ]μος τὸ ἕλχος, κο] ἐκπιέσας τὸ αἷμα, καὶ ξηρὸ Φάρ- 
µαχο, οιπάσας ' οι τῶτο «φἘόδηλον, ὅτι τεχνικῶς ὠὧσπ «ἄπθφοσεται. 
Τὸν δὲ Εὐρύπυλον ὅ τὸ μηροῦ Τετεωμήῤον, Πάτεοχλος «φρῶπι μὴῤ 
τῷ ὀὐπορή]εντι μάηοιρίῳ λ]αχειαίζει, ἔπειπα, Ἀπονίγας ὕδατι λιαρό, ὧς 
ἀνωδηνώτερον οι, ῥίζαν ὠιράλλει. Πωλ 3» παντα χ] σθὺς ἴασν 

ἑλκῶν σεφύκασν. Έγνω δὲ κοὶ τῶτο, ὥς το σικρὸ Φφάέρωικο, σθὺς 

τὸ ἕηραίνειν ὰν ολπτήδεια: ξηρ πο, 9) χρήζει το ἕλκη. Κα 6 Θχ 

Α. 3. ἡ σκέπη] Μα]ϊπι, ἓν σκέπη. 
Ο, 4. εὐπορηθέντι] Ὠἱβιοῖϊεα Ἰαῦεί ἹπίοΠοξλαπι, Ἐοτίο Ἰάετη «β αποᾶ Μεᾶϊοῖς εὐπορίρῳ, παζκών οἱ ὃπ Λῥτοπιέη, 

ῥαταδ. 

Γεεγεάδαί Εκαπίππεπη, αρίγαης απίσιον φΗἱ ᾖέφιεγαί 
{ωπ. «Ὁα]οτεπι ααίοπα [ὶσοτῖ5 τεπιεάίαπα εΠε, ἵπ 
ὌψΠε εεπιρεβαΐρις αξῖο ἀεπιοπβταί, ἀάπι ειπα 
αξθιβῆς οἵ ππαϊοίῖα ΗΛὶς ουνία ἵςα οοπίοέξαπι {οτ]- 
δας, ας α γεηίοταπα εί ρ]ανίαταπα ν! ρτοτερετείαΓ. 
Α]ἰουδί νετο Ίαγαστα, εί απριεπία: υξ π ἨΙο- 
πιεᾶε, εε ὈΙγΠε, αϊ Ρε εα α ἀε[αιϊραίῖοπε, α1βΠΙ 
εκ ποξυγηίς γἱσι]] οοπίταχκεταηί, ευταίί {αηέ, 
Ἐτεπίαι αμαίεπι οοπιπιοδΙζαίεπη Ίαναετα Ἠαδεαηί, 
ἵῃ Ἠϊ6 ροἩπχαπι ἀεο]αγας, (σγαΐα Ἰάναεγα εαβαΒ, 
ῥπεγο/φες Ἰαυαπάο, γεΓμάἩ. «οπίταί Ισίεατ αωαπι 
πετγἰ Ἠΐης οτΙφίπεπι Ἠαδεαπέ, ααοά εί Ιαῦοτῖς Ίπε- 
ἀείαπι αἳ 1]]15 {απ οοη{εηίρπεαπα Πτ,. Έα αατεπι 
ολ]ε[αεϊεπἀο εί Ποςλπάο Πτ. 12ῦοτες -επῖπι αΓ6- 

Γποῖυπε, 
ΟΟΧ. Ἐεβαυσαπι ει ιέ οοπ[ιάεγοπιι, απο 

Ραξχο ες ελίτηγρίσαπι ρατίεπι ἑεπιεηέ. Μεπείαο 
απἶάεπα Μαεμαση {τα πιεάείασ, πέ ριῖπιο |βου]απι 
εχίπιαϊ, ἀείπάς ποια Ἱπβρίσίας [βηραίπεπι εκρτῖ- 
πιαί, ας Ίσσα πιεάϊσαππεητα Ιπίρερατ. ἸΙάαιε ατ- 
Εβοίο[ο αὖ 5ο Ποτῖ, ροί(παπη ππαπ]ξεβαπι είε. Ἐ- 
τΥργ]απα γετο Ῥαϊτοε]ας ρτίπιαπα ευ]εε]]ο ̓ βοτίο 
οὐγίο ρεγιαξταί, ἀείπᾶε 44 ολ]ἰάα εἰαίς εί αξ 
ἀο]οι παϊάσατείωτ, ταάῖσεπα αἀμίδεε. Ματ παπι- 
αἷε ραβῖπι αά πἱσεγιπι πιεἀεί]απι ρτονεπίµηξ. 
ΝονΙέ ριαέεγελ αὐοά πιεάϊοβπιεηία αππαγα 
σαπάµπι ἸΙάοπεα πε, ει αιοά αἱεεΓὰ Ποσαιίοπα 
ορι5 Ἠαρεαηε, Οωύα εε Ῥαϊτοε]αφ εἄπι {ηαέα 

ανα ικλκ  «. 
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Α αλλος μὴ ὁ Πάτροκλος ἀπῆλ)εν λ. 
"Ἡσότε, καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις" 

ἔδει ὸ τῷ ὁδωνωμὴῥῳ «δαμωφθίας.. Τὸν δὲ Μαλάονα πεωλέντι οὐ 
µεγάλίω, Θδδὲ χαίθιον πληγἱὼ οι τᾶ ὦμα, εἰκότως ἀφυλακτοτέρα 
διαίτη πο χρώμημον ἴσως κο τι τέχνίω οἶσπ δείκνυσιν ὁ ὴὸ τὸ 
ἄλλα ὡς ἔτυχε δαιτώµλρος, ἑαυτὸν ἰᾶδ-αι ἐδύνατο. 

| 5 σια. Κάἀκῖνο δὲ ὅδι χοτανοῆσαι παρ αυτώ, ὅτι Οχ. αγνοξ τν ἰα- 
| τρικῶν Φαρμάκων, τὸ μῤ «Ἠππλασα, καὶ οππασαι, ὡς ὅταν εἴπη, 

--ἐπ᾽ ἂρ ἤπια Φάρμακα πάοσε" 

τὸ δὲ ποτὸ, ὅπου ἡ Ἑλένη τῷ κροτῇῆθι µίσγει Φφάρμακων 
ς Νηπενθὲς, ἄχολόν τε, κακὼν ἐπίληθες ἁπάντων. 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον,. καὶ τό διλητηρίων Φαρμήίκων τὸ μὺ «πηχρισα 
ο οἵδεν, ὡς ὂν τότοις, 

Φάρμακόν ἀνδροφόνου διζιμενος, ὄφρα οἱ εἴη 
Ἰὲὸς χρΛεο)αι χαλκήρεαα" 

Ν.Δ αν 
ἳ τα  Ὁ ποτα, ο) ἐκείνοις, 

Ἐν δὲ βάλη κρητήθε, ὴὁὶ ἡμέας πάντας ὀλέοση. 

Ταῦτι μὸ καὶ αθὶ παρ Ὁμήεῳ ἰατρικῶν. 
σιβ. Ὠφελοιόται ὴ οἱ ἄνθρωποι, ὥσρή, πο τῆς Ἰατορῶς οὕτως 

| ἔπν ὅτε καὶ Ἀπὸ ἳ Μανπκῆς Ταύτης ζω τὸ μθῥ, τεχνικόν Φασν Ε)) 

Α.5. ἴσως ] Βεπίεπίαπα ἑασραί. Ἐαπίάεπι Ἱτα οεπ{εο. Εμίῖ, ροβ τὰ ἄλλα, [ετιρίαπι εἰδώς: ος ΡεΓρείατη ἵπ 
Ίσως πππίαίαπῃ, ἀεϊπᾶς α οοτγεξϊοτε αἆ πιά μπα, υε πΙΙΏΙ8 Ιπορίαπη Ἰοσιπῃ, τε]εξταπι εβ, Βεπίοπία ει 
Ρτοδα!]ς εἴ αρία επ] Ὠαο οοἱ]οσβίίοηπς: καὶ τὴν τέχνην αὐτοῦ δείκνυσι΄ ὁ 29 τα ἄλλα εἰδὼς, ὦ ως ἔτυχε διαι- 

τώµενος ἑαυτὸν ἰδδαι ἐδύνατο" εἰ ατίεπι Εἶμς ϱ//επάέ; παπι (μῖ γεζμαν αγές ῥαγίες πο[εέ, φιαηνὶς φμ]σατί 
εξ οοπ/ιείο υδῖμ µέεης, ἑαπιε [5 {β[; {απατε ῥοΐεγαί. 

Ώου {Παείπι αὈΠε, {εά α/Πάεῦαί, ας {εγπιοπίδις οὗ - 
Ἱεξχαδαι. Ὦο]επί παπιαµε οοπ{ο]αίίοπε εΓαί ορι». 
ΜαςΒαοπεπι γετο ΙΠ Ἠμπιείο ΠΟῦ ΠΙᾷΡΠα, πες Ἰε- 
(αἱ Ρία 188 γ]ηεαίαπι, περΙρεπείοτε ία αεϊ 
ππετΙίο Πηρῖε; ας {οτιαῇε Ἱ]]ας ΙΠ Ἰας αΓίε Ρε- 
τιαπα οεεπάϊτ. Ου] επίπη αἷο αιοίαµε «ΟΠΥ6- 
πΙεη(ί γ]έζα ουταδαῖ, Γεἰρίαπα {αηατε ροίετατ. 

ΟΟΣΧΙ. Π]μά νετο εἰίαπι αριά εωπι απ]πιαάνει- 
(επάωπι εί, αιοά ποΏ ἰρποτγεί, πιεάϊοοτωπα ρἶναΓ- 
πιᾶςοἵυπι αοράσπι οτι επιρ]αβΐτα εί ἱπίρεΓίνα εΠε, 
αμαηάο αἲέ, {ιεπία [απο Ββαγ/ιάεα {π/ῥεγσεδαί; αια- 

ΥΟΙ, Υ. 

ἆαπι γεΓο ροομ]επίᾳ, αὈί Ηεἶεπα ρΠαΓπιαουΠη οΓα{ετὶ 
ἱπιπηϊ[οεε, «Δερεπέβες αάζπιεης {γαι ππαία εππέίαφηε 
Γού]εη». Ἆά εαπιάεπι πιοάωπι, εί νεπεπαίοτιπα 
ΡΠαΓΠΩΑΟΟΓΗΠΙ α]ία ΗΗπ]να εΠε πονίε, α: ἴπ ΗΜῖς, 
Ββαγ/ΙάεΟ ἠΠίεγίπεης βοπιέπες [εζα Πω, 18 {]]ο 1ηῇ- 
εἷαέ [αεμίμπί «γαζῶη. Λία νετο ροομεηία, μέ ἵπ 
Πλ], Ογαίεγὶ ἠπ]είρηον, μὲ εωπξος ῥεγάεγε ῥο[ῇ. 
Τοαπίαπα ἆε Γε πιεάίσα ΗοπηεΓί. 
ΟΧΙ. Ῥοττο αἀεπιαάπιοάμπι Μεάϊείπα Ἱο- 

πιηίδις οοπἀιείε, {ς εἰ Τνίπατιο,. Όμ]αδ ππαπι 
αωἱάεπι ραΓίεπι Βιοίοί αγεείαίει ε[ε πως πε 

5ο 
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οἱ Στωϊκοί οἵον, ἱεροσκοπίαν κοὶ οἰωνὰς, κοὶ 
δόνας, κοὶ σύμβολα. ὧπε συλλήςδίω Τεχνικὸὶ «φθθσηγόρόυσαν᾽ τὸ δὲ, 
ἄτοχνον 6 αἰδίδωκτον, τυτέην ὀνύπνια καν ὀνασπασμάς. Οὐδὲ πιῦτα 
συ Ὅμο ἠγνόησεν δλ. οἵδε μῥ μάντεις κοὶ ἱερᾶς καὶ λόνλης 
ἔπ 3 κοὶ οἰωνισας, χα τυα ὂν Ιθάκη σοφὸν, 

Ὄρυιβας γνῶναι, καὶ ἀναίσιμω µυνήσασθαι. 

Καὶ Ὁδυωπὺς Φηῶν ὀὐχόμλρος, 

Φήμίω τίς µοι Φάθω ἐ ἐγερομόνων ἀνθρώπων 
Ἔνδουεν, ἔκτοσλεν Ἄ Διὸς τέρας ἄλλο Φωνήτω. 

Κα) π]αρμὸς ὃ τας απο σύμέολον ογα-δον γνεται. Τοῖς ὃ μνησῆρσιν 
ἐβῥωται ἔνγεος μάντις, ἔκ πνος ολιπγοίας σημαίνων τὸ μέλλοντα. Ἔπεὶ 
ὃ καὶ ὁ Ἕλενος αὐτήκοος Φηῶ Ἀείας Φφωνῆς γεγοέναι, | 

ὋὪς ϱὃ ἐγὼν ὄπ᾽ ὤκεσα θεών αἴειλνετων, 

παρέχει «ιεύευ ὅτι καὶ Σωκροίτης Ἀπὸ τῆς τὰ δαιμοίή Φωνῆς ἐμαν- 
τεύετο. 

σιγ. Τίς ἐπ χοπαλέίπετα| λογκὴ τέχνη, Ἡ οβισήμη: ᾽Αλλὰ μὴν 
οἱ ἡ Τεαγῳδα τιὼ δεχἱὼ ἔλαξεν ος Ὁμήρου, εἰς ὄγκον ως αἱμάτων 

κο) λόγων ἐπαρ]εῖσα. Ἔπι ὸ παρ ὠπώ τῶν έδος Τραγωδίας, έρα 

µθάλα ὃ αθάδεξα, καὶ τῶν Φλιφώνιαν, 68 λόγοι Φρονήματος μες, 
καὶ ἠθῶν παντοίων µιµητιχοί. Σμωελόνπ Ἀ εἰπᾶν, ὅτ Θὔδὲν ἆλλο, δλλ’ 

ἡ δράματα, ιτ ὅοι τὰ ποιήµαπα, σεμνὰ μὸ κ ἐπηῤμλῥα τῇ λέξει, κ) 

ε{ε εχίοταπα Ιπίρεξίο, ααριτίωπα, οταου]απι, (οἵ- πιπιϊηίς αββαίι Γαέυτα Πρηϊβσαι, Οιαπάοφαἰάεπη 
τες, ε{ Πρπα, «Ἡξε Ιη υπῖγετίαπι αγΗῇεία]ία αἩ 1] Ἅνετο Ἠε]εηις {ε ἁῑγίηα νοοῖ αιάιίοτεπι {αϊᾖε 
αρρε]]απίατ: Αἰτεγαπη Ύετο ἐπαγήείαίεπι, εἴ Ύμα ῥριαάϊοῖε, 4μγίδις ῥήγεε ιοῦς Όοεεπη ῥαωῇ παπηφιε ἀε- 

τὸ «δι Φήμως, κοὶ κλη- Α 

πο ἁοσείατ, αξ {πε {[οπππία δί ναϊϊοϊηαίῖοπες ἔα- 

τοτε ἀϊνίπο Ιπβήπέχοταω. Ίεαιε πας Ἠοπιε- 
τις Γσηοταν!ς: πιο γετο ναῖςς, {αοεγάοῖες, εἴ {οπι- 
πίοτωπι Ἰηίετρτείε πονῖε. Ῥπαίετεα εξ 2ασυτες, 
εί ααεπιάλπι Π Τελαρα {αριεηίεπι, 4μσιγέωπι πογίέν 
ΠέΕΠΟΣ φμὲ εοπποία ἀῑεαί. Ἐτ ὉὈΙγΠε νοίυπι {- 
εἶεης αἴτ, Λωίπες 1η/Ιμέζι ογαεἶωηη γε[εγαί ΗἱβΙ 
μα, μι }ουὴς ο επί φυἰάεαπι, ἀθεραίφιε 
{γεπιεπάο. Ῥτετηυίαιίο 4µοᾳυε αριά εαπι Ροπί ο- 
παϊπίς ε{. Ῥτοςί5 αιίεπα ναῖες ἁἰγίπις αθ ας, αιιί 

ΟΥΗ271, «τεἀεπὰϊ ολαίαπη ρτα δεῖ, εί βοοταίεπι α Π]-- 
Ἡως ἁαπιοη]ί νουε τε[ροµ/{απῃ Ρείετε {ο]έαπα ΕωἱΠς. 

ΟΟΣΧΙΠΠ. Ουα: ριαίετεα ταϊοηα[ῖφ 2ἴθ, αμί {εἷ- 
επτῖα τε]ίαια {τὸ ἴπιο νεο εἳ Γταρααία, ουα 
αἆ τεγαῖΏ εί νεδογωπι πιασηϊβεεπείαπι εἰαία ει, 
αὓ ἩΗοππετο οτἰρίπεπι {αππρας, Όπιπεν ΠΏαππαμο - 
Ὑταροράϊα {ρεεῖε αριά επι [πε {όλα πιαρη]- 
Ώα εἰ αἀπιίταηάλ, ἄεοταπι αρρατίείοπθς, οἵαΕίοπεΦ 
αΐα τατρίάα, ας οπιπίσεποτµΠα πποταπα Ππῤζαιτῖ- 
ος. Ἑε Ὁξ [απιπιαίπι ἀῑσαπη, Ροοπηθία εἶμς ηἰνί] 

π.μ. 

σνωα 
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Α τῇ αἱφνοία, κο ππῖς Φεάγμασν, Οὔχ. ἔχοντα 3 ἀνοσίων ὄργων ὀλιδείδεις, 
γάμες αλεμίτες, ἢ παίδων, ἳ νέων. σφαφᾶς, ἢ ὅσι ἄλλα ἡ νεωτέροι 
Τραγωδία τερρτεύεται. ᾽Αλλὰ καὶ ὅταν τοιάτα πνὸς ὀπιμνηῶῃ, ὄπι- 
κθύσδεων μἆλλον Ἰ ὀειδίζερ Μαν τὸ λφρι» ὡς οι τῆς Κλυ- 

ταιμνήσραις εποίηκε. Φηῶ 9 ὅτ 
-------- Φρεσὶ άχοπὴ ιόν 

6 τὸ «φβότερον, ἕως παρόντα ενχε τὸν ἀοιδὸν, τητέσι Φιδασκαλόν τµα, 

ο 8 ὑπὸ τῇ ᾿Αγαμέμνοος ολοέντα,᾽ ὅπως αὐτῇ τὸ ἄθισι παρωθῇ 

τῶπτον δὲ ὀκποδων ὁ Αἴγιῶος όρος, παρέπειεν αὐτὸ «ξαμαρπάνευ. 

Κα ὅπ ὁ Ὀρέσης δικαίως ἐγιμωρήσατο τῷ πατρὶ, τὸ Αἴγῶον Ἅπο- 

κτέίνας, τὼ δὲ ὃ μητρὸς ἀναίρεσν ἀπεσίγησε. Κα ἄλλα πολλὼ τοι- 

αὗτα ἰδεν ὅδι αλ τὸ ποητῆ, Τοαγωδίαν σεμνὶὸ καὶ οὐκ αἰπάνθρωπον 

γθάφονα. 
ο  σιδ. Οὐδν Ὁ ἔλασσν καὶ ἡ Κωμωδία ὀφ)ένδε πολν έἔλαδε τὼ 

αφορμίώ. Έδρε ὼὸ ὅτ κοὶ αδὰ τὸ τὰ σεµνόταζω καὶ ὑψηλότααι δηη- 
γημθῥῳ, ἐπεισόδιά τνα Οδ γέλωτα χανομῦτα. Διὸ ὂν τῇ Ἰλιάδι ὁ μᾶῥ 
φας χωλόύων, εἰσώγετα| οἰνοχοῶν τοῖς }εοῖς, 

”Ασθεσος ὃν ἄρ υπό 2έλως ο. εσυ. 

Ὁ δὲ Θερότη», τὰ τε σώματι αἴρμσυς, χο τιὺ ψΨυχίὼ χὀκισος, ὁκ τὰ 

Φορυδέν, καὶ χοκολοχεῖν, καὶ αὐχᾶν ἐφ οἷν τυδόμᾶμος ὑπὸ τὰ ᾿Οδυσγέως, 
πονία; γελών παρεσκόύασεν, 

φαν απών ειμαι νώνή 

ο ο ικα ο λα πω ο ολ .- 

α]γιά [απέ, αµαπι αξχις ρΓανες εί [αβ{ΐπιε, ἄνε ἆἷ- 
ἑποπεπι, Ίνε τες ας {εηίεητίας {ρεξχε». Ἠες ἵπι- 
Ρίογαπῃ {λοίπογιπι ἀεπιοπβταίοπες (αξ {απε ηι- 
Ρεῖα; Π]ερίείπνα,, Πδετοτάπι αι Ραγεπίαπῃ οσράες, 
αι: α]ία Ροζζεηῖα, 4 Ἡσς α τεσεηεῖοτί ταραάϊα δα” 
βυπέιτ) οοπείπεπε, Ίπιο νετο απ ε]απιοάί 
αυἱάρίαιη οοπηπηεπηϊπίε, ἀε]ίέχαπι πιαρῖ οοπίερετε, 
παπι οοην 1ἷ]ς ἱποσ[ετε οοπαειτ. Τζε { Οψιαπι. 
πεβιτα {εεῖι. ΑΙ παππαιε, Έ.πῃ Όοπα ππεηῖτε ΡΙ- 
ἀῑαπι εαϊεηις βαϊΠε, αμαίεπις οληίοτεΠι, Ἀος εβ, 
ΡΓαεερίογεπι αιεππάαπῃ αὓ Αραππεπηποπε οσμή” 
εαέαπα {εειπι Ἠαῦεῦας, αἱ εἰ ορείπια 4µσαιε ργα:- 
αἴρίεδαι. Πο αυίεπι ε πιεάίο {αρ]αίο, εαπι ἀεπιάπι 
αὓ «δρυ κά αἆ ρεοςαπάυπι Π]εέχαπι εΠε. Αάμας 

τείες ραΐτεπα Ίατε α]εις ας, Ἠσιβμο πε- 

εαίΐον παπα ἱπέτίπι πιαϊτίς Ιπέετεπιρέίοπεπι οδ(- 
οὐετῖε. Πας αἴααε αἰία Πεα[πιοάϊ ππα]ία αριά 
Ροείαπι, {επρεηίεπι ΤΓτασοεάίαπι ρτανεπι εἴ Ἡ- 
ππαΠαπι, νιάετα Ἱϊςςε. 
ΟΟΧΙΝ. ἈΝή]οπιίπας ααίεπι εἰ Οοπιοεάία 

ἰπάίάεπα αἰευπάε οτἱρίπεπι οαρίε. Ώερτεμεπάίε 
παπιααε {π «ο, αααπηγί5 στανία εἰ {αο]πιῖα παζ- 
τεί, αιοά Ιπετοάαέτίοπες αισάαπι Ππε παπι ΠἹο- 
νεηίε». Έαπι οὗ ολαῇῄαπι Υ αἱςαπας ααἰάεπι ἵπ ΠΙ- 
αἆε «Ἰαιάίςαης, εί ἁῑῑς νίπα Ἱπίαπάεπς Ιπετοάμςί- 
εασ: Εκοίζας ἑππππεπ[σα γή] εση εαν] /]έδιως ]ε. Γλετ- 
{Πτες ααίεπι οοΓροτε (ατρΗππωα5, εξ αηΐπιο {οε]ε[εῖί- 
Ππιις, οὗ ἐαπια]έαπα, πια]εάϊοεηίίαπα, εί Ιη{ο]εῃ-- 
παπι, α ΌΙγψΠε ρα]ίαευς, οπιπῖδις γἰάεπάϊ πιαίε- 
τίααι ρταὺιίς, Τγήαπέες φιιαπιφκάη, γ{εγπί /1- 

5ο 3 
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| ος ἢ ) ἀχνύμενοί περ ἐπ᾽ αυτῶ ἠδὺ έλαοσαν. ας 

Ἐν δὲ τῇ Ὀδυσεία ὁ «δὰ ποῖς ἠθιπιθοῦι Φαίαξι Δημολέως ἆδει. πὶιὺ 
ἼΑρεος καὶ Αφρρόίτηρ μοιχείαν, οἱ ὅπως ἐμπεσόῆερ εἰ τὸ τὸ ἩἨφαίρα 
δεσμα, Χοπάφωρρί τε ἐγβωντο, καὶ γέλωτα παρέλον τοῖς ὤλλοιο. )εοῖς, οἳ 
« ἐσιωψαν Ἰαθμέντως «ὺς Ἀλλήλης, : Καὶ αθὰ τοῖς ἀσώτοις μνηρῖρσιν 
ἀἰσάγεται ὁ π]ωλὸς Ἴρος, τῷ λρναιστάτῳ Ὀδονεί ἐρίζων εἰς παλίω, 19] 
ὁν τῷ έργῳ ΦαμόμΏρος χφταγέλασο. Καδύλε 39 οἰκεῖόν ὅοι τῇ τᾶ 
ανθρώπου Φύσά, μὴ µόνον οπιτενεῶ αι, λλὰ κὶ ἀνίεῷ-αι, ἵνα κοὶ ὁλαρκῇ 

«οεὺς τὰς ὂν τῷ ἕν πόνες, Τοιαύτη μὸμ καὶ ἡ Φυμηδία «δὰ τὰ ποι- 
ητῃ εὑρίσκεται. Ἐί δὲ οἱ μετ αὐτὸν εἰσαγαγόντες τὼ Κωμφδία, λό- 

Φρις αἰχθθίν κο] Ἀποκεχαλυμμῆῤοις εἰ «θασκόυίιωὼ γέλωτος ἐχρήσωντο, 
οὐχ. ἂν εἴποιεν ὠμειόν τι εὑρηκένοι. Κω » τμ ϱβΓριφὴ ανω 

Ὀ λόφων, Ὅμηρος μῥ ἐγκρατῶς ἐπεμνηῶη' ὥς περ ὁ Ζεύς Φος 

Οὐ 9ὃ. πώποτέ µ ώδε ἔ ἔρως Φρένος ἀμφεκάλυνεε, ᾿ 

Ἰ τὸ ἑξῖς Κ ) ο) οχι θ Ἓλενης, . 

αι νέµεσις Τρωάς τε 3 εὐπνήμιδας ᾽ Αχαιᾶς 

Τουιδι, αμφὶ γιωαικὶ πολιὼ χθόνον ὤλγεα πύογερ. 

Κα) ὅσω ἄλλα τοιαῦτα. Οἱ σἳ ἄλλοι ποιητο) ἀκροιτῶς καὶ ἁμείρως 
ἁλισκομένης τὰ πα) τὰς ανθρώπους ἐποίσω. . Καὶ ταῦτα μῖν ο 
τοσοῦτον. ον 

σι. Ἔπ δὲ τι γάβµεν εἶδος λόφων, καὶ τὸ τα Ἐπιγραμμάπων, 

ὅπε εὑρένη η αν  ἀγαλμάτων, καὶ αὖ πάλιν οι τἶ μνημάπων, ση- 

υγ ούπο.. ΤΠ Οἀγβεα νετο Ὠεπιοάοςις αβιάἁ Όμως εί αρετεῖς, αἆ τ[απι οἰεπάιπα υ{ὶ Ππί, πεππο 
Εμαραεεηίες, νο]αρΏλί ορεΓαπι ἀαηίες, Ματεῖς Ὑε- 
πετίίαιε αἁμ]τετίαπα «αηΙΕ) εί φμοπιοάο } πἱοληί 
γἰπου]λίς εοπ{ττξξῖ, ἵπ Ἱρίοφιε {αέϊο ἀερτεμεπί, 
το]]φαῖς ἁῑῖς γίαπα πιονθτίης, Πα αἱ ]ωςυπά( Ιπίες 

{ο (αἱίδιις Ἱα[ετῖωτ. Οιμίη. εἰ αριά ρτοςος Ίαχι ἁϊξ- 
Άμεητες Ίτις πιεμάϊσμ6 οσα σεπετοβίππιο Ὀ]γῆε 
Ἰωέτα ἀεσετίαης, εἴ 1η Πρίο {αόϊο τὶάϊου]ας αρρα- 
τεηδ, Ιπίτοάμείέατ. 1π απ]γετίαπαι Παπιααε Ποπηί- 
ης ηαίυτα {απαϊ]ίατε εί, αἱ ποη {οἶμπα ἰητοράαειτ, 
{εἆ εἰίαπι τεπα((αίωτ, αξὶ αἆ ]άδογες η για [β1- 
πεηάος Ρατ Πτ. Ἑ]ωίπιοάί, αιήάεπα αηϊπιϊ οΌ]εζῖα- 
Πο αριά Ῥοείαπι Ἱηγεπίεαγ, Ῥοττο «μαι Βἱ. αυ 
ρό6 ἱρίωπι (οποεάίαπη Ἱπγεκετωπί, νειοὶς (ωτρί- 

ᾖ]ος πιε]ίας αἰἀάαπι Ιηνεπίβε ἀῑχεείε, Ἠοππεγις 
επηίπι αππαϊοτίαταπα οβεδχίοηιπι, εί οΓαείοΠπῃ ΠἹο-- 
ἀείζε οοπιπιοπαἰπίέ, αξ φωαπάο Ἱαρίίετ αἷς Ἀίωπη- 
Φά1 απίηῃ «ερ }επογίς ἱδί [ές ἔήημπα, εἳ 
εείετα. Εϊ ἆε Ηε]επα, Εαιάφιε πεία ϱ ΕΡη)- 
Εἶσεν, «γαίος ἀΐφιε Βεἰα[σο, Ώγο {ά αμίεγε αμ 
48ΕΕΥΛΕΥΟ εγτο. Ἐτ Πὶ5 Ππηϊ]α. ΑΙ νετο ροεία» 
Ἠοππίπες ος αβεέχα Ιποοπτιπεπείας ει ἱπππιοάεί- 
Πμς σαρὶ Πηχετιητ. Αίαιε Ίπες αἰάεπι Ἰαζῖς- 
ηιι5. 
ΟΟΧΥ. Ηοδεπε αμίεπι εἰ Ἐρίρταπιπιαία ἵα- 

ομμάαπι οταιἱοηίς [ρεοίεπην αμα» ἵπ {αιμ]ς, ας ἆε- 
ἱπάε ἵπ πιοπαπχεηεῖς ἱπίείαπα παδωΐς, {αοςϊηότε εωπῃ 
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Αα µαμον σωµτοµως τον πότων τι τετιμημθῤο. Αλλα καὶ τητο Όμηρου, 
4 ν πως 
οπε Φησν, 4 | 

 ἄς κα". ᾽Ανδρὸς μὲν τόδε σηµω πάλαι κώτοτεν)νειώτος, 
| Ὃν ποτ’ ὂρισεύοτα κατέκτανε «Ραϊδιµος Ἑκτωρ' 

Ν / 
) παλι, 3 | , 

Ἕκτορος ἥδε γνωὴ, ὃς 2ρισεύεσκε μάχεῶα 
Τρώων ἱπποδώμων, ὅτε Ίλιον ἀμφεμώχωτο. 

Β΄ σι. Εἰ δὲ κοὶ ζωγραφίας διδαέσκαλον Ὅωηρον Φαίη τις, σὐχ ἂν 
| ἀμαρτόνι. Κα] ὴὸ εἶπέ πο. εἴ σοφών, “' ὅτ ἔπν ἡ ποιηπχὴ, ζωγρα- 

ἅ φία λαλᾶσα ἡ δὲ ζωγραφία, ποητικὴ σιωπῶσα. Τίς ὦω «φρῶτος, 
ἢ ή μᾶλλον Ὁμήρου τῇ Φαντασία Ἱ' νοημάτων, ἢ τῇ ἀὐφωνίῳ Ὑ. ἐπῶν 
ὀκόσμησε εὺς, ανθρώπους, τόπες, «ρόξεις ποικίλα; ἀνέπλασε δὲ τῇ 

ὕλη τἶδ λόφων καὶ ζώα παντοῖα, καὶ μµάλισι τὰ αλκιμώταζι, λέοντας, 
ο σύας, παρδάλεις; ὧν τὰς ἀφοεμὰς ασ ὑπογράψας, καὶ ἂν- 

, 9ρωπείοις «φθα]μασι «Ὀδασαλών, ἔδειξεν ἑκατέρας τὰς οἰκεότητας. Ἔ- 
τόλμησε ὃ κοὶ εοῖ μορφὼς ἀνθρώπων ἐἰχάσαω. Ὁ ὃ τὰὺ ἀσπίδα τῷ 
᾿Αχιλλεϊ χατασιόλάσα, Ἡφαιρος, κ) ὀντορόύσας τὰ χρυσά. γἱῶ, ἐρονὸν, 
οπέλαοσον, ἔπ δὲ µέγεδυς Ἡλίω, ὴ) Κάλλος Σελίώης, καὶ πλήθος ἄφεων 

; οεφανοιώτων τὸ πᾶν, ὢ πόλεις, ὂν Ἀ]ἀφόροις τρόποις κ) τύχοεις Χο)ε- 
φώσας, κ) ζῶα κυέμλμα καὶ Φ)εγγόμημα, τίνος οὐ Φαίνεται τέχνης τοι- 
αύτης δημιαεγᾶΏ τεχνικώτερος : 

ο νώωυμον 

κ. ης ο 

0.1. τας ἀφορμὼς] Οοττῖρο, τας μορφάς. 

ἀεποίαπς, α αἱ αἱέετιίτο Πβοταπα Ἡοπογαέις ΠΙεΓαξ, 
Αταιί εί Ητυὰ Ποπιοτί ε{ξ, υδί αἷς, (πεέποί ῥοεεε {2- 
Λἱεβγωση ῥοπέπεηα, φέτα /{γεπε ασεπίετη Ἰάασπαί- 
πα φιοπάαγη οεε]άΩ! βΡγιαηηείης Εεζον. Ἑτ τυτίας, 
Σεζλογίς ϱ{ εοπ]λωκ, εφµέέες φιέ [οΥΗεγ ὑπίογ Πτο- 
/ηρεμας σε[ῃ, ἠήαπέες [1ίοη αρ. 

ΟΟΧΥΙ. Οείεταπι { ααῖς ἀῑσαι Ἡοπιοταπι Ρἰ- 
ἑἴυται πιαριέτωπη, πεᾳιαφµαπα εττανετίε. Όπιπι 
επίπι φωἡρίαπι ε βριεηεῖδις ἀῑκετίε, ῥοεέέεαπα ε[[ζ 
Ἰοφμεπίεπ βίέίωγαπι, εἰ ῥίδίωγαι ε[ῇ ἔάεεπς ῥοεᾶν 
αυ15 Ρτηα5, αιέ αιῖς Ρ]5 απαπι Ἡοπιεγμς, ἆεο». 
Ἠοπηίηςς, Ίοςα, εἵ ναγῖα ρείξα, {εη/[απα Ιπιασ]παί[ο-- 
ης, αμξ γετρογυπη Ἱεποςίπίο οτηανίεὸ Ἑβιηκίτ αι- 

{επι εί Ρεί ἀῑςεπάί πιαξετῖαπι οηϊπιαπεία οπιη] (αγία, 
εί να]ιἀμππια ᾳµαξαιε, Ίεοπες, {1ε5, ρατάος. Όιο- 
ταπ αμΠατα, εἰ ἀΙροβείοπεπ ἀε[οτίδεῃς, ας Πι- 
πιαηῖς τεῦις «οπιραίαΗς, υίταίααε ρτορτῖείαέες ο{- 
τεπάί. Αυίας εβ ααίεπι εί ἆῑῑδ Ποπαίπαπα {ΟΓΙΠΑ8 
τπήρμετθ. Ῥοττο Ύ μ]ςαηις «Ίγρειπι ΑοβΙ]1 {αῦτε- 
{αείεης, ας {εταη, οσε]απῃ, π]αΓε ατο Ιη{ου]ρεπς, 
Ρταίετεα Μο]ῖς πιαση]ιάίπεαι, Ταπα: νεπιυ{χαίεπα, 
εί Πάεταπι, αὐά τοἴμπῃ οσείααι οτπαπξ, παω] εἶτι- 
ἀίπεπα, εἰ υτὂες γατῖ πιοτίδις ας {ογέαπα πεεπίες, 
ἀεπίαιε αππια]ία, αμα: πιονεπέατ, εί ἱοᾳαμπειτ, 
4µο {απάεπι Πμ]α{πιοάί ατεῖ ορίπος ποῃ γἱάετιαγ 
ατεϊῃςϊοίιος ὃ 
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σιζ’. Ἴδωμᾶν δὲ καὶ ἐπὶ ἄλλα ἑνὸς ὂκ πολλῶν «δαδεγματος, ὅτι Α 
ὁρωμᾶῤοις μᾶλλον ἢ ἀκκομλῤοις ἔοιχε τὼ ποιήµαζα ὥασερ ὅλω ὃ τὸ τοι- 
αὗτα, ὂν οἷς  ἐλίὼ τᾶ Οδοσέως Φρώσας, ὀπιφέρει τὸ 5 Εὐρυκλείας, 

Τὰὺ γρηὺς χείρεοσι κατωπέωέοσι λαθᾶσα, 
νά 

Γνὠ ῥ᾽ ἐπιμαοσαμέν, σόδα δὲ φεοέηκε Φε είδα. 
ΑΝ δι ἑτέρωσ᾽ ὀκλί9η' τὸ δι επὶ χθονὺς ο νο ύδωρ. 
Τίω δι ἅμα χάρµα καὶ ἄλγος ἕλε Φρέα" τὼ δέ οἱ ἔοσε 
Δακρυόφιν σλησ)εν, εϱὴ δέ οἱ ἔφγετο Φωνή. 

Αψαμένη Ἄ Ῥνέα, Ὀδυσσηα «φεοσέριπεν' 
Ἡ µάλ Ὀδυσσεύς ἐοσε, ζλον τέκος' ἃῑδέ σ᾿ ἔγωγε 
π Ν ”/ ΔΝ / ο ο 3 / 

. 6ὰν ἔγνω», σαν ποτ, ανακτ έμον αμφαφάαθλω- 

Η, κα) Πζωελόπειαν εσέδλακεν ὀφθαλμοῖσι, 
Πεῷραδέευ εφέλέσα, 

πο] το έξῃς' ὀντιῦὃοι 9 ζ ού ἐν σύακι γραπ δδεγμθύων Ἡ ὑπὸ 

αν 

τὸν ὀφλαλμὸν πεσῖν διωαμθνων, ἐμφαίνεται πλεω τὰ μηδὲ τῇ ὄψει 
ἐπ κοζμληήὰ, δλλὰ τῇ νοήσά μόνη. τε αἱ Ἡ ἔκπληξιν ἄφεσις τὰ 
ποδὸς, κα] ὁ ψόφος τὰ γαλκΏ, καὶ τὸ ὀκχεόμηρον ὕδωρ, κοὶ τῆς Ὑραὺς ο 
λύπη τε ἅμα, κ χαρὸ, ὶ τὸ ῥηέντα «φθὺς τὸν Ὀδυσέα, καὶ ἃ «θὺς 
Πἱωελόπίω Ἀποολέψασο εἰπεν ἐμέλλησ. Τολλὰ 3 καὶ ἄλλα ρα - 

Φικῶς θὰ τὰ ποητῇ δένονται, ἅγε ὂν αὐτῇ τῇ ἄναγνώσὲ εάσωῶ-αι 
2/ 

εγεςή). 

σι. Ἐντιῦδο χφιρὸς χαζκπαύεω τὸν λόγον, ὃν, ὡασερὲὶι οέφανον ὃν. 

λειμῶνος πολυανθοῦς καὶ ποικίλη πλέξαντες, ταῖς ἸΜῆσαις ἀνατή)εμλρ. 
Καὶ ἐκ ἂν ΦρονήσαιμΏρ εἴ τις οβτιμήσέεν, ὅτι πονηρῶν-πεα[μάπων πδ- 

ΟΟΧΥΠ. Ὑιάεαπιας αιίεπι εξ π αἷιο ππο ϱ 
ππα]ε]5 εχεπιρ]ο, αιοά Ροεπιαία 19 πιασὶς «ΟΠ{ΟΓ- 
πια Ππί, αυ: να, απσπι αυα; αμάϊτα ρετεῖρίαπειΓ. 
Ομα]ία (απί πας, ἵπ ααῖθις Ὁ]γῆῃς εἰσαιτίοεπα Παἵ-- 
τη», ε., ους αὖ Ἐωτγε]εα αωπε, Ιπάαεῖε, Εαπε 

απης αγγέβίεης ΄παμέδης ῥγομή/φο, Γουεη/[γηε, 45πο- 
οἱέ, γε]ιείίφηε βεάεπι, φ: Ἰαβ/[ς {π ωπάατα (μπα [0-- 
πέέη, είπα γηῤῥαγε {οφ εδείεῃ. {αηία 
αέφμε ἆο]ογ [πμ Άαπε ἔπ εεβεγαί ἵπσεπο, Εί ᾖα- 
εβγγηηὲς Ππαάμεγε 6επιε, εί υοχ Γαμείδης βαᾖΗ. Ῥοῇ)- 
κα [εά μιίεεης ῥαγδαη, εοπαβε]ίαί γε, Ἠακά 
αδένα, φέπ { [οὐοίει πεα, εαγµς Ὀἡγίες, 4: 1ε 
ποη ῥγίης ἄρπουί, φµαηι υμίπις ῥεγίε 4Πίσεγαπι; 
Άσε ἀἱρεπε, [εκεί Βεπείορεαη, δὲσΠήβεατε υοίεπ», 

δα Πίο επῖπι εἴῖαπα ρ]ατα α παπι ους ἵπ ρίξία 
ταυυ]α πιοπβταπέιτ, εἲ οὗ οευ]ος ροπαπέαγ, ποίατ, 
αὐα ποη γίία, {εὰά {οἷα «ορί(αίίοπε «οπιρτεμεπάί 
αασαπί, αέ εἴ ρεάῖς ργα: Ώπροτε ἀῑπιίπιο, ατεῖ 1ε- 
Ρεεῖς {οηίέας, α4ια εβαία, αη]ου]α ουπι εγήεῖα, 
πι ροιάίαπῃ, ε]αίάεπι αἆ Ὀ]γῆεπι ειδα, ἀεπίαυε 
αυ αἆ Ῥεπείορεηπ τείρίοίεῃ», ἀϊσετε οοπαῖα εἴε. 
Μα]εα ῥΓατετεα εἴ αἰῖα σταρῃίοε αριάἀ Ῥοείαπι ἀε- 
πιοηβΐταπέας, αα: ἵπ Τρία ]εξίοπε {ρεξτατε Ηοει. 
ΟΟΧΥΤΠ. Ἠίο τεπιρας εβ, τε οταίοπεπι ᾖ- 

πίαπι, αυαπα νε]αξῖ οοτοπαπα ε Βοτῖάο εί νατῖεραίο 
οοπίεχίαπι Ρταῖο, Μις ἀεάϊσαπια. Νες ποδῖς 
ουγα {αετῖε, Π ας τερτεπεπάας, ααοά απμπΠ Ἠο- 
πηπετΙ. Ροεπιαία Τετ ππαίαταπα αΓραπιεπέμπα «οπ- 
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α Ἴεσν ἐχεσῶν εν τὰ Ὁμήρου ποιῄσεων, «εοσάπομηρ ἀπ λόγης Φυσ- 
κὰς, πολιτικὴς,  ἠθυκὰς, ὁ ὀπισήμας ποικίλα». ᾿Ανάγκη μὺ ὸ ἰώ 

τῷ ποητῇ «οξάξει αζαδόξος, κ) πάνη, κ Ί3η Ἀἱέφορα ὑπυλέθ-αι 
ἐπεὶ τὰ μὸνῥ ἀγαδὰ χάβ ἑαωτὰ, ἁπλᾶ ὅδι καὶ µονοειδῇ, κ ἀχθτα- 
σχείαςα τὸ ὃ τοῖ χαχοῖς ἀναμεμιγμλῥα πολλὲς ἔχει καὶ τρόπες, ὃ 

1 παντοίας λ]ο)εσέ, ος ὧν ἡ ὕλη Ὁ «Φεαωγμάτων σιωίαται ὂν ᾗ 
«δατί)εμλῥων τἴό χειρόνων, ἡ Ἱ. ἀμεινόνων γνῶσι ὶ αἴρεσιο ῥάων χαθί- 
σιτα. Καὶ τὸ ὅλον, ἡ τοιαύτη ἐπόλεσις παρέαγεν ἀφορμὰς τὰ ποιητῆ 
Ἰαντοδαπὲς κυῆσαι λόγους, τὰς μλὸ, ἀπ᾿ αὐτᾶ, τὰς ὃ Ἀπὸ τν εἴσωγο- 

"μόῥων «φεσώπων ὥς τε τὼ Ἀπὸ τούτων ὠφέλειαν τοῖς ὀντυγλάνεσι 
«δαφ εν. Πῶς ὃ σέ ἂν πᾶσων Σεετιὸ ἀναλείημὴν Ὁμήρῳ: ὅπου ὃ 
ὅσα αὐτὸς μὴ ἐπετήδόωσε, ζεῦτω οἱ οπιῤυόμἆμοι ὂν τοῖς ποιήµασιν αυτο 

ο ΧΦΤενόησω΄ καὶ χρῶνται μζώ πνες «πεὺς µαντείαν ποῖς ἔπεσω αντ, 

κφγώπε τοῖς χρησμοῖς τὰ }εβ' ἀἄλλοι δὲ ἑτέρι ὑπολέσές «θ)έμημοι, 
αἁρμόζασιν ἐπ᾽ αὐτὸς τὰ ἐπη μέζτλέντες ὶ σιωείροντες. 

ο ον ο ο Ρεν 

σ 

ο νι ο ο 

τον ο ο καφε πω ως μρω ο ημ  νμμομκ  Ἕρνμα ν 

πμ οκρισρσαζας. 

οοἳ 

ο κο. 

ποτ ο ο ἁλ ος λα λα τά 

ασε σε στο πο πρ οπο. : : 

επεαηε, εἰ ταζίοπες ΡΆΥΠς25, οἴν]]ες, πποζα]ες, εί 
γατίας {ἱεηεῖας ατιτίσωαπι. ἈΝεοε[απι επίπι ροεία: 
{αεταῖ, σείτα αἀππϊταπόα εἰ ρεγίιτβα{ίοηςς, 6έ ΠΠο- 
τες ἀϊνετίος Ροπετε. Οιαπἀοφυἱάεπι Όοπα ρεί {ε, 
Ππιρ]ϊεία, ε]αίάεπι {ρεςῖεῖ, πες ἀϊσετεπάο οτπαζαπα 
αοεἰρίπε: πια]ῖ5 ααίεπα Ιπίεγπαϊχία, πια]έας Ἠαβεηέ 
πιμίαίίοπες, εί οπιηϊπιοἆας ἀῑροβείοπες, εκ αι- 
Ῥα8 τεΓιπι πιαζετία «οπβατιΓ: ἵπ σπα ἀείεγιοτίθις 
αἀ]εξἒίς, ππε]ίογαπῃ οορηϊεῖο εέ ε]εόχίο Εαοΐ]ίοι Πε. 
Έτ ἵη [απππια, ΗΕΠα[πηοάἱ αΓριππεπέωπη, Ῥοείαε ος- 
εα[οπεπΙ πιονεπάϊ οπιΠΙ{αΓΙΟΦ {ΕΓΠΙΟΠΕς, {αρρεάϊ- 

εαγίε, Ἰάααε ρατεῖπι {αῦ {αα, ρατεῖπα {40 αἱἱεῃα ρει- 
{οπα, ἴία ας Ἰεξοτῖδις Ρε Ἠαο πια]έαπι εἰ Πεατῖς 
αἴτα]ετῖς. Όμο αυίεπι ρᾳ6ϊο Πποῦ ΟΠΊΠΕΠΙ γἱτίμίεπι 
Ἠοππετο αοοερίαπα {ετεπιας ὃ υδί εί εα, ἵπ οααῖδις 
Γρίε ποη πηυ]έμπῃ ορεΓα ρο[αΐε, ροβετί ἵπ ε]ις 
Ροεπιαήβις ἹπεΠε αηϊπιαάνετίεταπε. ἜΏιπι γἱάε. 
Ἰοεί ααϊάαπι αἆ γαεςϊηῖαπι εἶας γετῄδις, {λπι- 
αὐαπι οΓαςμ]]ς ἀῑν]ηϊς, υέωπέασς αιΙἆαπα νεΓο 05 
(γαηίροβίος, εί «οπέμ{ο, αἰιῖς ΠΡΙ αγριπιεηεῖς ΡΙο- 
Ροβεῖς αοσοπιπιοάαΠ{, 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

ΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ, 

ΡΠΒΟΝΥΕΕΕΒΙΑ 

αοὔ1ΒΌ5 ΑΙΕΣΧΑΝΕΟΕΙΝΙ ὈρδΙ ΝΤ. 

/ 
βα. « {ΓΙΚΟΙ πὶ Μιλήσα." Ἐπὶ  ὅτοι μὴ «θοσήκει τἱὼ σευφὶὼ 

Αλκςκ ᾽ολιδερωυμΏῥων.. Αβισοιόρας ὁ Μιλήσος ἐλδων ποτὲ εἰς 
Λακεδαίμονα ἠξία βοη)Εῦ τοῖς Ίωσι πολεμεμλῤοις ὑπὸ Περσων ἐδημη- 

γόρει δὲ ἐῶῆτι ἔχων πολυτελῃ καὶ τὼ ἀλλίω τευφἰὼ πὺ Ἰωνκίώ. 

Εἶπεν ὤυ το «θὸς αὐτὸν τν ᾿Ἐφόρων, Οἴκοι τὰ Μιλήσα. 
β. « Αἱ Χάρης ἁποαέσής.” Ἐπι ἡδ «φθλχέρως ἐπαγγελλο- 

μβων. Χάρης }ὸ σρατηγὸς ᾿ΑΦίωσίος «φθθχέρως πολλὰ ἐπηγείλετο. 

Α.1. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΙ Εάῑάῑε ρτίπνας Ἴας, 6τοπονῖας Τμείαασ. Απίϊα. Έτας. Τοπι. κ. Ῥταίαί. ππᾶε τερεβῖῖ, αᾱ- 
ΠΡῖίο αρορταρΏο {ταϊσῖς ας Ταιτεπῖϊ Τηεοάοτί 6τοπον!ῖ, απἱ αρορταρΠο ποίαπαι Ρταπαίϐί οοἀ]οῖφ 
Ἀαπο: Ῥ]μίω δο. Νωπα. 19. 45. πιοπιύγα. {π 4ο. «Χεποβῥοπέϊς, οἱ αὔ πρίν Ῥ]μίαγοως 4 Ῥγουεγδὴς 
Αἰεπαπάγίπογωπ. ἵπ ἄπα ΙΡε]]1 αἀάϊξας ποίηεπ Ῥ]πίατοΠ!, ΠλητάρχΏ σαροιµίαι αἷς ᾽Αλεξανδρεῖς ἐχρῶντο. 

Τρίε Ίναας. Τπεοά. Οτοπονῖας αἆ οαἶοεπι εχεπιρ]ὶ Γι Ἠαο ΓαὈ]υηχίε: Ἰεσὶ εἰ οοπ{μὴ. Ίεο (σγαέίας. 
24απις ΓΗ ῥεβῆπια εἰ ῥ]επα αὐύτευιαέμγίε, φιάπιµάπι ἠέργα αάεο ῥάγυς ϱγώΠ{, ἱ αὐδγουἱαέωγιο ᾖβαρ ποπ 
φἰάεγεπέωγ πιέοε[[ατία σα Ππα]ως {οΥγιοπέ μι οοµήογ. Ὁοάεχ εχΏαί ἵπ Ὀἱρ]ιοίμεςα Μεάίσεα Τ,αατεπίίαπα 
Εἰοτεπίία. Ῥειϊπαϊ Ταήπαπι Ἱπίετρτείαξίοπεπη ]αοοβί Θτοπον]ϊ:. απεπι ἆε Ἠὰο Ῥτογειρίοταπα {γ]]ορα 
εοπ/µ]επε, ποπ Ιπαβ]ο εβ; αεί] εἴίαπι Εαὐτίιοίμπα αοουταῖϊίας ἀῑβετεπίεπι ΒἰΡΙ. ὅτας, Ὑοἱ. ἵν. 
Ρ. 282. 

1. Ι)ΟΛ4Ι Λ]ηβα. Ίπ εος αἱ Ιαχατίεπῃ οβεη- 
Όπέ υὈἱ πο οροτίετ. ΑτίβασοΓα Μ[]ο- 

5, απ πι αΠᾳιαπάο γεπίῇει Π,αοεάαπποπα τοσᾶ- 
ἴαπι μέ Παρρείία {ειτοπέις Ιοηίδας, αμος Ῥετία 
ορρυρπαδαηί, αἴαιε Ιί οοηπεϊοηατείας ἵπ γείε 

Ρτε(οία ας τε]ῖαπο Ίιχα Ιοπίσο, ἀῑχῖε 1] εκ Ἑ- 
Ρλοτίδ πας, 72ο {1]ε/ίᾳ. 

Π. Οαγες ῥγοπα(ήρπει. Ἰπ εοδ ααἱ Ῥτοπιέα 
Ρο]ίοεπίατ. Ολατες επίπι ἆαπχ Αἰπεπῖεπῇς ΡΓοΠ]- 
το πιω] ρο]Ισεραῖωγ. 

σρ 9 
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ασ Ὀπισάμίορω. Ἐπι Ὁν οχι τὸ χᾶρον ἐν τοῖς σθόγμασι Α 
(απεθεαρόντων οἱ εῖ αοὰ τὸ ὀπίσω βαΐνεμ. 
δα Εὐδαίμων ὁ Κορρὂς Κώμη ζὰ «πλησίον τῆς Κορίνθου 

Χοπάφυτος, ὡς τό ἐν τῇ κώμη ὁμολογομώτων μόῥ Κόρινδον τρ εὐδοαί- 
µονα, αἱρουμ]ῥων δὲ ΨσΊονα χὠμίω ε έχευ. 

ε. - Τυδεὺς ὂκ συβορδία. Ἐπὶ τν αἀπαιδεύτων. Τυδὺς Ὦ θυγα- 
τέρα Ἱππονόα ΠΠερίροιαν ἐδιίσωτο αγνὰς δὲ αὐτὼ ἔγκυον Έσαν ὁ πατὴρ 
συφόροοις παρέδωχε μὲ τὰ νομῆῤη παιδία Τυδέως. 

σ. Ὁ Κλετριάζες ᾿ΤἘπὶ τε παιδερασοιώτων. 
ἕ. Τί σι ὁ Απόλλων ἐπίαίρισενς ἤνοιω, ή ἐμαντώώσατο : 
ο Κερρεὺς νησι. Ἐπι ὉἩ Φχφιοπεαγοικύτων δν, δὐδὶν. δὲ 

πλέον ὂκ τῆς διχοιοσιύης ὁπιφερομῥων. Ὁ ολ κεορεὺς αἩ ἄλλων 
ὑχύων Ἀλληλοφαγομύτων μόνος αἀπέχε)) 5 σοβοφαγίας, ἐίων Ἰλιή. 

3.  Ῥοωτος μαντόύσίως. Αὕτη κατάρα τής ὅσι, Μαντάθρθῥος 
» τοῖς Θήρωίοις «Όοὶ πολέμε ἀνθλεν ἡ Πυθία γίκίω αὐτοῖς ἀρεβήσωσν 
ἐπῶ-α) ες δὲ τό εωρῶν ἁρπάσαι τὼὺ «εοφῆτν Μυρήλα ὀνέδαλεν εἰς 
εεμᾶ σδακείμημον λέθητα. ᾿ Αλλοι φας, ΘἨδαίοις πολεμοῦσι Βόμέρος 

Α.1. Ὀπισάμεω] Βοτίε Ὀπισαμβὼ, πί Αρ. ΕπΠαΙΝ. ρ. 862, 5. ον Ῥοπι. Οοπίεταίατ Α. δομοίές αἆ Αρρεὰ 
γα[ίσαπ. Π1. 946. Ὀπισάμβων, 

4. Ὀγεν] (τοπ, εὔγεν, 

Φ σαρκοφαγία:] Εάν ωὲ ῥᾳδεπί αλ. 
1. 6κονογν. 
απος 1951 οἷἵαί ΘοΠοίἴ18. 

σμι 
1Π αροσταρΒο εβ ο, Ἱποετίο ή. οοπηρεπά[ο. 

δεά 6. Λτο/ετέ κερκοφαγίας : 

Διαιϊ αρορταρΏ. Ἠαδεί γερκοφαγίας : 
Ώπάε «οἱ ἘΗι ο0ΥΤΙΡ1 4εδετε κοσροβαγίας. 

ΑΠ 4Ἡοβ νοσαί (τοῃ. {απί Ζεποδίας ἴν, 52. εί 

: Μυρτίλα]. Μγτεί]αν νοσανῖ εκ Ζεποδίο (Ἡ1. 84): {εὰ Ῥοβτεπια εἶπδ υουῖς ΡᾷΤ8 Ῥετ ΠΟΙΑΤΗ ἵπ Μνιο. οοπ- 
εερία φπαά ἨΜγτίατ αἱ Μυρτίδα ἀῑέχατεί. 1. Οκονον. ΑρορταρΏ. Ἠαδεί Μυρτία, 

ΠΠ. Ορή/απῤχο. Ἰπ εο ααἱ {επιρει ἵπ περο- 
εἰς {η ρε]ας ρτοσεάμΠέ; «οτπροΠία νοςς αἳ γεἱγο- 
σγαά{. 

ΤΥ.. Βεαέης γεπέρίας. Ῥασις εῇ Ρτορε (ο- 
πΙηταπι οοπΏξΗ5, ππιαυαπι ρασαηϊ Γαεπεῖους 
(οτἴἵπίπαπι αμϊάεπι Ῥεαίλπι ες, ρτα{ετεπίῖδις 
γετο ππΙποτετη Ρασιπα Ἠαῦετε. 

Ψ, Τσάρας εκ Ραγα. : Τπ Ιπάοᾶος,. ΤΓγάεις π- 
Παπ Ἠρροποί Ῥείδα-απι γἱο]ανίτ. Ῥαΐει αιίςπι, 
εορηίεο Π]ίαπι εῃε στανἷάαπι, {αδυ]οίς εαπι :Γ- 
ἀῑδῖε εωπι πατο Τγάεί. 
1. ΟΠογίαπεν. 1πΠ ΡΙεΓΟΓΙΠΙ ΑΠΙΑἴΟΓΕΡ. 

ΥΗ. Θα δὲ Αροο εἰ(βαγίμαυΙν ἸΙά εἴ, 
Ουά ναϊοείπαεως εἰ. 
ΥΠ. σι] Γεωμαί. Ίπ 9ος ααῖ Ίμίτε αἰάεπι 

Ἄσυπί, ΠΙΒΙ] νετο απιρ]ας εκ Ἰωβεία Ἱαοταπευ. 
Ναιη πιαρῖ] α παπι αἱ ρί[οςς ἀεγοτεπί α]έετ αἶτς- 
τυπῃ, {ο]ας αὈ{ῖπει «αγηῖς εία, νείοεης Ἱμίο. 

ΙΧ. Λβαοης υαεπεγ. Ἐ4 πο εχίεεταξῖο 
αμαάαπι. Ετεπίπι ΤΠευαηί, ογαου]απῃ ςοπ{α]εῃ-- 
εδις ἆς Ῥο]]ο, τε[ροπάϊε Ργιλία, «ος νἱέχοτες [οτς, 
{ Ἱπιρίε {εοίΠεπι. Όπιας 1σίεαγ Ἱεραίογαπα ταρίαα 
ναίεπι Μγτεί]απι «οπ]εεῖε ἵπ αρροβίαπι ερείεπα 
2ος ορ]ά1. Αϊ «ώω Τλευαπϊς ὑεἰ]αηείδις 
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α. αάΐντις πλείεο ἔφη νικήσεῶ αι εἰ «θθύσαιεν Ὅ' ἡγεμόνων ἕνα" οἱ Ἂ. δστο- 

Ὁο κτέναντες τὸν Ῥόμίρον ὀνίκησων. 
άν ὁ Πλέίας Ὁ Καλλικυρίων.. Καλλικωρίων πο]ὲ πλ]θος ἐπῴκησε 

ὁ Σνραχκόσης ὕτω πολλοὶ, ὧθε Καὶ τὰς «Φθθτέρους οἰκήτορας ὀκθαλξὴ. 
τα. ο Κέλμις ὃν σδίεω. Ἐπι η σφόδια ἑαυτοῖς οιευσάντων 

ὅτι Ἰυροὶ καὶ δυαγείρητοι “εφόχαα. Κέλμις γδῤ πο ὂν Ἴδι σεῤῥότετον 
«σίδηρον ἐργαζόμομος. ολ ὃν 
5. ς Ὁ Κερωυράῖο μαπγέμλμος ἅμα αὐτὸν ἠργολάθησω.᾽ Αἱ 

µάσθες αἱ Κερκυραῖαι λέγοται Ἀἱοίφοροι 5) αἲδὰ τὸς ἄλλας. 
υγ. ὁ ππῳ γηράσκονπ τὸ µείονα κῦχφ ἐπραλλε ᾿Ἐπὶ ἩἩό διὰ 

Ύδρας δεομᾶῥων ῥᾳφτώνης τινὸς κο οἰναπωυλῇς. 
(δ. “Πόλεις παίζομΏμ. Πόλις εἶδος δδῖ παιδιᾶς πετ]όυτικῆς. 

αέι ο Άρισοι χωλὸς οἰφᾶ,. Αἱ ᾽Αμαζόνες τὰς νομ]ῤες ἀέσενας 

ο ἐπίρομω, ἢ σκέλος ἃ χδεα «Ἀξιελόμ]μωί πολεμοιῶτες δὲ «σθὺς αὐτὶς 
οἱ Σκυθαὶ καὶ βελόμΆμοι «πξὸς αὐτὼς σσείσιῶ-αι ἔλεγον, ὅτι σιωέσντα| 
τοῖς Σχώναιο εἰς γάµον οἰπηρώτοις κοὶ μὴ λελωθημβῥοι ᾿Αποκριναμένη 
δὲ «οθὺς αὐτὸς ἡ ᾿Ανπάνερα ἡγεμὼν πῶν ᾽Αμαζόνων ἀπεν '᾿Άβισοι 
ὅ πχωλὸς οἰφεῖι. | 

(5. “ Ἔφυγω χφκὼν χοιρὸν, εὗρον ἄμεινον. ᾿Ἐπὶ τ μεταοολἰὼ ὂν 

Α. 6. δυκάρητοι] Ζεποῦ. ἵν. 8ο. τεβίιο δυχαίωτο. ΑροβταρΏ. "σχείρητοι. 
Β. τ. Ἰργολάρησαι] Ἑ. ἠργολάθησεν. Αἱῑίες γεί]. 

Ο. 6. καιρὸν] Ῥοτίε παίαπα Επηϊημιάιπε ἁπαταπα πτίπα τε ρτοχπιαταπα γοσµπῃ. Ὠεεβ αρ. Ζεποῦ. ΠΠ. 08. 

Ῥοπηπῦγυς ναίες ἀῑχί{, {οτε έ νῖοετεπί ρἶμγες { ἵπ 
απτεοεβαπα Ιππιο]αΠεπε απιπι εκ ἀμοῖοις: 11 
ἰρίεατ οεεΙο Βοπιῦτο νῖοεταηζ. 

Χ. βγει (αργή. (Οαἱσγτίογααι «4µοΠ- 
ἆαπι ππι]εἰζαάο αἀεο {τεαµεης «οποεβ!{ Παβίζαίααι 
Ὀγταοιής, αὲ εἴίαπῃ ρτίογες Ιποο]αθ εκρι]εγ]ε. 

ΧΙ. (αἰπιές {η Ἴργγο. Ίπ «ο αἱ νγεπεπιεπέεΓ 
ΠΡἱ εοπβἀετεπε, αμοά ε[Πεπι γα]]ὰι εί εχρωρπα(α 
ἀϊβιεῖ]ε». (Οεἶπιίς επίπι ἵπ Ιάᾳ Εαῑε να]ιάβιπηϊ 
{ετγῖ {αῦὈετ, . 

ΧΗ. ὤτογαμς [ιι] [ο 1 ᾖασεί]σης [ερ 
ἠοεαίᾳ ορ». Ἐ]αρε]]α Ὁοτογταα {εταπέατ εκ- 
Γππ]α {μίΠε ργα α]ῖ9. 

ΧΙΤΠ. Εφιο [επε[εεΗ ΗΥπΟΥΕΣ εἰμεί]ας 17βοπε. 
Ίη εο5 αιῑ ρτορίετ {επεξχιίεπι ορας Παδεπέ αω]είε 
αϊαια εἰ ΓεπιΠοπε. 
ΧΙ. ἴἼγδει ἰμάπης, 

σα]ομ]οΓυπῃ. 
ΧΥ. Ορεπιε εἰσιάμς [μῤὶση. Απιαζοπες πηαί- 

οι]ο5 αἱ παίσεραπίις πιαε]αβαπί, γεὶ οτι νεὶ 
πιαΏιπῃ αι{ετεηΏίες. Βογί]α: νετο «οηίτα ἴ]]ας Ὀε]- 
Ίαηίες εἴ νο]επίες ραςἱΏσατε ουπῃ εἰ[άεπι ἀῑσεραπέ, 
εας ουπα Θογτμίς οοπουΡίταΓας Ιπῖερτῖ οἳ ΠΟΠ πῃιι- 
Π]ατῖ. Οµμ1δις τείροπἆάεης ἆικ Απιαζοπυπι Απ- 
Ωρπίτα ἀῑχις, Ορέήαρ εἰαιάως [μῤὴσήέ. 

ΧΥΙ. Εῄπιρί Για) ἐρηβις, ἱπυεμὲ πεί. 1Ιπ 

Ότος ε{ϊ {ρεεῖες Ἱωίας 



δό ΠΑΡΟΙΜΤΑΙ 

ἑαυτοῖς κρείΊονα νοκ ών ̓Αθίώησι 39 ὁν τοῖς γοίμοις. ἔθον δα 
ἀμφιλαλῆ παΐδο, ἀχόνγας μὸ) δρυῖνων χορπῶν ορφεδαι ο) λμνὸν 
ὥρτων πλήρη Φζιφέροντα λέγει, Ἔφυγν χοὸν, εὔρον ὤμενο. Ἐσή- 
µαίνον δὲ ὡς απγεώσαντο μὴῤ πτὶ ἀγελαν καὶ παλαιὼν δίαιταν, ρήχασι 

τς {  Μυχόνιος γείτων.  Ἐπὶ μή να κλιμίῥω ολ] Ὑλμχεότησι 
καὶ µικροπεεπέᾳ, «ῶρὰ τιὼ µικρότητα τῆς νήσου κοἡ ὀὐτέλειαν την Β 

η. Τὸ σιαμὸν ξύλον θόθεποτε ὀρθοιώ.' 

Ἄ/δερρφα ξύλα χοτόυ»αύε. 

Ἐπὶ ν μὴ χοτέχεν Μο. ν, 
µήτε μαεῦ βαλομλῤων. 

κ. ο Τὸ ἵππον ὁ Σκώβης” Ἐπι Ὑ κρύφα πνὸς ἐφέμθῥων, όν ο | 

παν Ἡράκλείος Φορ. Ἡ τ΄ Ἡραχλέων. λησεών δυρθ η, ον 

δερωπέίαν' ἡ ὁὸ ̓ Αθίωᾶ τὰ Ἠεμκλά πολλαχβ ἀνῆκε ρμὸ ον ν 

ΧΥ. - Ῥένας Φχάζε.᾽ ἘΕπὶ τἶ τὰς κρίσἠς ἄναβαλλομῆῥων ἀὶ 

δὲ τὰὺ ἥμερο τροφίώ. 

Μυχόνου. 

Ἐπι ἅν ολεώμβάον 

9. ὁ Ὁ παῖς τὸν κρύκαιλλον.’ 

νερῶς δὲ απωθουμ]]ῥων κο δια νόντων αὐτό. κ.ε. 

κο. -“ Οὐκ ἔπ δούλων πόλις Διὼ τὸ σπάνιο έρητα]- ο 36 

καὶ ὑωρτρεμένων. Βέάνας 9 ᾽Αθίωκίος ἐλῥετο πότῳ Ἠλᾶοι «φθὸς 

. Μυκόνν] Ίπ ΜΒ. ἴοπιετε εγαί Μυκήνης. σΚΟΝΟΝ. 

Ωσ  ϱ» ος ο 5 . φορώ.] Ὑετίϊ γώρα, εκ Ὠϊορεπίαπο Υ, 7. 

εο5 αυ! ἵη {εἰρῃς ππεῇοΓεπα πιιίαίίοπεπῃ ααραταπέυς. 
Αι]λεπῖς επίπα ἴπ πιρεΙΙ5 πιο εταῖ ρπεταπι ραϊτῖ-- 
παπα εἴ πιαίτίπχαπα {ριπῖς εξ Πιοῖς {γαξείρις «οἵο- 
πατί, εί γαηπµπι ραπίβις Ρ]επάπα οἰγοιπηξεγεπίεπι 
ἀϊσετε, Εις] Γλαίµηη ἱπυεπέ ηηε]Ηως. ὶβπίβερΡαηΕ 
αυίεπα, {ε αδερί[ε {εταπι εί ρτίσαπα γΙία ταβίο- 
ηεπη, Ιπνερί{ε αυίεπι ππῖζειη οἶδιιπῃ. 
ΧΝΗ. ὔοπίως οἰείπω. Ἰπ εοθ απί ..ἳ 

αμάϊαπε οἳ ἑεπαςϊεαίεπι εί {οτάεπι: ἁἀμέαπι αἳ 
εχὶρυϊερίε Ἱη[α]α: Μγεοπ!. 
ΧΥΠΙ. [η εωγυηι σπα ΠΗΤΗΦΙΙΗ εογγ{σεγο. 

Ἶπ «ο αὐϊ (επίαπε ἵπ τεξχαπι τεάίσετε ουτγὰ εἴ 

. φεέφεσδαι] Ἐεξίας Ζεποῦ. σέφεσθαι. Ωιιοά νετ, 

. ξέλα] Ἐοτίε αράγµα]α, Ὁί αρ. Θελοξίατη εκ Θυ]άα ΠΠ], 109. 
: μανεῖν] ΊπΙπιο μεθεῖναι, αἳ εἴ Ἱεσεπάππα αρ. Ζεποῦίαπι ν, 58. ΡΟ µέ]ωνὔνων. 

ἁμτοτία Ἱίσπα. 
ΧΙΧ. Έμεγ αεί, Ίπ 9ο ααἱ πεφιε τεεῖ- 

πετε Ροβιπί, πες γο]απε ἀϊίοετε. 
ΧΧ. Εφμω δοέρα. Ίπ εος ααἱ εἶαπι α]]αιίά᾿ 

οπρίυπε, ραᾳἷαπι ἀείτεξταπέ εί τείραµης. 
ΧΧΙ. Πεγομία [εαδίο. Όωμα Ἰαγαετί Ἠει- 

ου]ίς ορια Ἠαδεε αἆ [ππαπάαπι. Μίπεινα επίπι 
Ηετου]! πια]εῖς Ἰουίς {αυπαΙ{ε σα]άα Ίαναστα, 
ΧΧΠ. Δίον ε΄[εγυογήη οἰνίίας. Ῥτορίει ΤΑ- 

π]ζαίεπα ἀῑςίεατ, 
ΧΧΠΠ. Ῥωπαν μάνα, Ἰη «ο αἱ Ἰηάϊοία 

{επιρες τε]τεϊαπί ετ ἀῑΠετωπι, μπας επίπα ΑίΠε- 
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α Καλλιωναίης ο φερόμομοι ἐπέτεεψαν ὄχας νοµέσιντες αναμένευ, ἕως 

ἂν Ἀποφίώαι γνὲς δὲ ὁ Ῥάνας τῶτο ἀνεραλλετο µέχρι τελάυτῆς τὼ 
λ ο | 

κδ. « Λοχρμὸς βᾶς” ᾿Ἐπὶ αἩ ἀὐτελῶν. Οἱ Λοκροί Ὢλὸ Ἅπο- 

«ροιῦτες βοῶν «οεὺς διμοτελῆ. 3υσίαν, σικύοις ὑπολέντες ξύλα μικρὰ καὶ 
/ ν ω / λ ων) / 

ίσαντες [2ομῶ, τέτω τὸ Ἰεῖον ἐγεράπευσαν. νά μμ 5 θο 

Χει. 

/ 

κς. 
κζ’. - ᾿Αείδε τὰς Τέλλίωος.᾽ 

” ΄ / 

λῶν αἰνυποτίχκτων ποιητής. 
/ 

χη. 

« Θεὺς ἡ ἀναίδια. Ἐπὶ αν Ἀ9. πὼ ἀναιιγιωίαν ὠφελε- 

ἁ Κακίον Βάους αὐλᾶ.᾽  Ἐπὶ Ὑ κ τὸ χέρον ἀσκομώτων. 
Ὁ Τέλλης ἐλύετο αὐλητὴς καὶ µε- 

6 Ὕδωρ παροβῥέει” Ἐπὶ ἴ ἐν παντὸς ἔργε ἐπαγ[ελλομθῤων 
καταπεάξαῴ-αι τὸ φθοκείμηωο. Μετῆκται δὲ Σπὸ τἴ ὑπὸ σσουδῆο καὶ 
εἰς ῥέοντα πλοῖα ἐμθαρόντων καὶ «οαραλλομλῥων τῷ κινδωύῳ. 

κθὶ. ο Μηχθοφορῶν” Αὔὕτη λέγεται ὦπι τ ἐρμσμίων διδάσκαλος 
καὶ Ἰώαρηφάνων, ὡς φαὰ κοὶ τιὼ Σαπφὼ ἐραῶίδα μὴ Φέρουσαν δὲ 
τὸ παίθος ῥίψαι αὐτὼ κν τῶν ὂν Λώχαδία τοετεῶν. 

/ 

λ. ἄ Λιμᾶ πεδίο. ᾿Ἐπὶι τῶν ὑπὸ λιμξ «πιεζομένων πόλεων. Τό- 

πος γλύ ὕδιν ὕτω χολώμομος λιμᾶ πεδίο. 

Α.1, Καλλιωναίας] Ἐεδίας Ζεποῦ. Π. 67. Καλυδωνίως. Ότοπογν. ν]άείατ Ἱεριβο Κυλληναίας, 
Α. 1. νοµίσαντες ἀναμένειν] δὶς εἰ Ζεποῦ. Π ός: αἴίαπιει νΙίαπι Πιρεβε νΙάείας, εί Ἱερεπάιπι ὀμόσαντες αν. 
6.1. Μιχθοφορῶν] Ίωερο΄επῖπι Μινδοφόρω ΠΟΠΊΕΠ πηυ]]εσῖς, εί ορίπος αἶ]φπα ἀοεβε, 6ΚΟΝΟΥ. 

πιεης {ωμίε: Ἠμίο Ἐλεί ουπι ΟγΙεπαςίς Πεῖραηίος 
Ρειπαίίεταπε ατοϊττία αυαπι οοπ/{ΕΙεαΠεπε {έρεῃ- 
ἀετε υίαιε ἀωμπι ργτοπιηοίατεί. Βωπας νετο Π]]αά 
αυυπα {είτες, ἁξα]ιε ρτοπιπείαίοηεπι υίαιε α 
πηοτίεπη. 
ΧΧΙΥ, Ἰωεγεπβς Βο. Ώε νῖ]δις ἀῑσῖτωτ, 

1,οοσῖ επίπα απ Ιπάϊρετεπε Όυῦας αά ρυδ]ίουπι 
{αοτΠείαπα, εαουπηετίῖθις {αρροπεηίες εχίσια ἱίρπα, 
εί {οιπιαηίες Ῥονεπῃ, «ο πµπιεΠ ρτορϊεἴσγμηε. 
ΧΧΥ. Όεα ὑπριάεπία. 1ΙΠ εον αἱ Ρρεί ἵηνε- 

τερυηάίαπα [εζϊαητας οοπιπιοἆα. 
ΧΧΥΙ. Βε]ως Ηλία οαμέ Βαὐγ». 

{η Ρρε]ας εχετςεῃέ. 
ΧΧΥΠ. πε Τεεπί. 1 εἶἷ]ες {ας εδίσεῃ εξ 

Ιπ «ος αἱ 

οαηέϊἹεπαγαπα Ιποοπά[ίαταπι ροείχ. 
ΧΧΥΤΠΙ. για βγεί. Ἰπ εο5 αυ ἵπ 

οπιπί ορετε Ρρο]ἱοεπέαΓ ρετβσοετε ΡΙοροΠίωπι, 
Τταπβαταπα γετο εἴίαια ε[ οὐ 1115 αἱ ρια βιάϊο 
4ποᾳ με «οπ(οεμάωπέ ἵπ τἱπποία5 πᾶνες, εἰ ρετίςοι]ο 
{ε εχροπιπῖ. 

ΧΧΙΧ. ζοπίσπι [εγεπς. 1ά ἀῑεῖεατ Έλπιφααπη 
πποπίέαπι αππαὈίαιη εἳ Παρειρίεηαπα: Ρτουε , 
αἰαπίέ αµοᾳαε ΒαρρΡΙΙΠΙ ΔΡΙἴΑΠΙ ΑΠΙΟΤΕ πες Ῥεηθ 
ἱπιρεαηίεπι αβεξχαί {ε ἀε]εείπε εκ τιαρε Τ,ει- 
ολά[α. 
ΧΧΧ. ΕΒαπὶς εαν. Όε υτοῖθας ας {πια 

Ρτεπαπίατ, Εουις επίσῃ ε[ὲ ἵια αρρε]]αϊτας Ἐαπιῖς 
απιρις. ! 
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᾽ λ νν Πύκης τρόπο” 
ἡ δν χοπέίσα, θὐγέτι Φυέται 

λβ. ὅ Οὐκ ἐἰμὶ τύτων τὼν ἠρώων.᾽ 

ΠΑΡΟΙΜΤΑΙΊ 

Επ τ ανν ο παρόσον Α 

Ἐρὶ πὼν μὴ  λοδίνώνι εὖ 
ποιέω. ὉΟἱ }9 ἥρωες κοχοιιῶ ἕτοιμοι μᾶλλον ἤ ὠφελέν. 

Ἁγ. ' Βδθος «διφοιτὰ.” 
πνος Πυθιονίκα Βό9υυ χολεμένε. 

Ἀδ..  Λιμὰ Δωριᾶς. 

Ἐπι τ ἀἰσιμέτων κο) ο λιθνω Ἅπο 
΄ . 

3 ὰ 

Σιτοδείας πποτὲ μβιμώ ὂν Πελοπονήσῳ. 
ἐφόδα ποὲς λαξόντες ἀπῆραν' πλανωµένας δὲ αὐτὰς απεδέξατο ἡ ἐν 
Ῥόδω Τοάπολις ὀκλήθησαων δὲ αἱ τῶτο Λιμά Δωρμᾶῖο. | 

λε, Μέεις α πνγὴ φαὰ αξὶ Ἡ Ἑλλάδα μὴ τ) ο ώ τοῖς 
Ὀεγαίοις διανέμιν μερίδας. διὰ ἃ πθοφάσές τνὰς ὀφδεεδέρων Ἄρομὴῥων τ 
ἐδωδίμων, κρα]ῆσαι τὸ ἔδος μερίδων, ν δὼ τῶτο παροιμίαν ερ. 
ου, Ἡράκλειο νόσος. Τὼ ἱερὸν νόσον ᾿Ἡράκλειον οκοννό 

εἰς τούτω} ὂκ μακεῶν πόνων ἐμπεσῶν Ἡροκκέα. 

λζ. Τάδε Μῆδος οὐ Φυλαάξει.” Μελλόσης μέθαι τῆς Εξ. 
σρατέίας, οἱ ' Ελλίευες Ἀπογνόντες τιὺ σωτηρία», τὶς σίοις. ἁθῆν. ανή- 

λισκον, οιλέγοντες, Τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει. 
λη. Ἐκχεχόφη Μεσκή.᾽ Των παλαιών ἐν τοῖς συμποσίοις φλώύω 

ζητήσά χρωμήῥων, οἱ ὕεερον τὰς μεσθργὲς ὃ κβαρισρίας καὶ ὀρχηφρίας 
ἐπεισήγαγο, ὃλεν Ἱ. χφνοτοµίαν πνὲς αἰπώμλροι τῇ-παροιμία ἐχεῶντο. 

ΧΧΧΙ. Ρίκα /ι0γε. Ἰω εοδ αι οοσίάϊοπε 
Ρετειπί; αιοπίαπι Ρίςεα εαία ποπ απρ]ίιας τε- 
παίςίταγ. 
ΙΧΧΧΠ. Λο [μη για Ρεγοιὔη. ἴπ εος αιὶ 

πο]μηῖ Ῥεηπε {αοείε. Ἠετοε» εηπίἶπι αἆ ποςεπάμπα 
{απί ραταξίοτες, αυαπι αἆ ρ{οίρεταπάωπη. 

ΧΧΧΗΠΙ. Βιήῤως οἴγεμσμί. ἴπ εο ααὶ ποη 
ἱπίε]]σιης εἲ εταία πιεπιῖ {απε: οὗ αμοάαπι 
Εγιλίοταπα νιέχοτε Βιί]μο νοςαῖο. 
ΧΧΧΙΝ. Γαπεζογίεη. Όμιπι αἰᾳιαηάο 

Ῥε]οροηπείαπι Ργεπιεγεῖ 4ΠΠΟΠΦ αγὶζα5, νἱαεῖσα 
ποπμι]]1 αἀεριῖ ἀῑοε[ίεταπε: αἳος ναραηίες {μ- 
εερίε Τ προίί5 ἵη Ἱπία]α Ἐμοάο, εἰ ρτορίετεα γο- 
ατῖ {απ {ωπεάσγίεπ[ε». 

ΧΧΧΝΥ. βΒογήο πο [μῇῇοεα!. Πίουπ ἵη (ταο- 
εἷα ποῦ Ρις {ο]ζξωπα απτιαιι]5 ἀῑνιάετε ροτίῖοηες : 

οαμἱθι{άαπι νετο ἆς ολι/ῇς «παπι οἴρατία [ένα εἷ- 
{επί τατίοτα, οὈείπαϊιΠα πιοτεπι Ροσίοπµπι, εί 
ΡΓορίετεα ρτονειδίαπι {Πε ἀῑέταπῃ. 
ΧΧΧΥΙ. Εεγεπίεις ππογδης. ΘΔοΓΗΠΙ ΠΠΟΓ- 

Ῥαπα ποπιϊπαβαης Ηετει]ευπα: παπα ΙΠ ευΠι ἰης]- 
ἀιΠε Ηετοι]επν εχ πιυ]εῖς Ιαδοτίοι, 
ΧΧΧΝΠΗ. [δα εως ποπ [εγυαδηΗ. Όυιυπι 

εχρεάΙείο Χετχις ἵπβαραε, (αγαροῖ ἀείρεΓαηίες {8- 
Ἰμΐοπι, {αου]ζαίος Γααδ οοη/αππεῦαηῖ, Ιἀεηείάεπα ἆἷ- 
οεηίεδ, {/α ει Ἠση [εγυαδ!. 
ΧΧΧΥΤΠΙ. ἕκαα ο ωβια. Όσιπι αεί 

αιί ἵπ οοηγίνᾳς ΡΗἰο]οβίοοταπι α ια {ξιοπίδιας 
α{εγεμίασ, ροβετίογες ἵπ γίσει ϱοΓαπα ἱπάυχετιηέ 
οαηίαττίοε εἰ {αἰαίτίος; υπάςε πονἰίαίεπι αα- 
ἆαπι αςοι/αηίςς υεδαπτιΓ 1ο ρτογεῖβίο. 



Α. 
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λθ-, “ λώκὴ τάΦµη.  Αὕτη χοτ ἔλλαψιω ερηται ο τῶν μὴ 

ἀκρχθῶς τι Ἀἱκρωόντων. Ἐν }ὸ λόυκα λίδῳ λόκὴ σο9μη λέγεται 
ἥκια 39 α[9. τὸ ὁμοειδὲς συφής ὅσι. 

μ.. ὅ ΜωρύχΗ Διονυσί κο, ἹΜωρότερος εἶ Διονύσε, ὃς τάνδον 

« ἀφὲς, ἔξω Ὁ οἰκίας χάητα. Ἐπι τῶν εὔη)έο π Ἀἱαπεποαγμθῥων. 
Μωρύγας δὲ ὁ Διόνυσο κατ ο)1ή)ετον Ἀπὸ τῷ τὸ «ωεύσωπο ἄντ µολύ- 
νεῷ αι, ἐπειδὼν σευνῶσι, τὰ Ἀπὸ Ὑ βοτεύων Ὑλόύκει καὶ τοῖς χλωροῖς 

σύκο. Μωρύξαι δὲ τὸ µολιβαι κοζαγνωῶὑώαι δὲ ἀωτὰ ὀὐήλίαν, παρ- 

όσον ἔξω τῇ νεᾶ τὸ ὤγαλμα απ ζοι «ορ 7 εἴσοδον ὂν παωρω. 
µα. - Ἡ ᾽Δμέα τὑὺ ᾿Αζηίαν μετῖλ)ε. Επί τῶν πολυχρονίῳ 

ζητήσἁ χρωμθῥων. ᾽Αμέα  ἡ Δημήτηρ «δὰ Τεοιζωίοις «θὂσαγο- 
θόύεται, ᾿Αζησία δὲ ἡ Κόρ. 

µβ. “ Ὁ Λέσθιος πδύλις.᾽ Αὕτη χοθ ὁμοίωαπν λέγετω, ὤασερ 
Λέσθιος πεύλις. Δοκεῖ δὲ ὁ Πεύλις, Ἑεμᾶ παῖς νέῶ-αι καὶ µάντς. 
Ὁ'μγ. ὅ ΤΑ Φιλοχρηματία τὸν Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο σἳ ἐδε.'  Ἐπ 

ἡἵ ὁξ ἅπαντος κερδαίνειν «φζαιρουμὴῥων. Μετίώεγκται Ἀπὸ χρησμοῦ 
δο)έντος Λακεδαιμονίοι. Ἔγχεησε 9 
γύθµον καὶ χρυόίον τιμήσωση. 

ὁ Φεὸς, τότε Ἀπολέῶ-αι ὅτον Ἂρ- 

ς αν ᾽ 25 κε. ὁ ε . ο μδ. “ Ἡ ἐν Άργε ἀασίς Οἱ ἐν ᾿Αργει οἱ τὼ ὂν τοῖς παιῶν 

Α. 4. Μωύχυ---Μωρύχας] Ζεποῦ. Υ. 13. Μορύχη---Μόρυχος. 
6. τ. Αέσθιος αρύλιε] Ῥοβετίοτε Ίοοο οοττἰσεπάππι Λ. µάντι: αποὰ ὄτοπ. Ρτίοἕε {εσςσαέ. 

ΧΧΧΙΧ. δα ἴπεα Ἠος ἀϊᾶαπι εβ ρεΓ 
ἀε[εξχαπι ἵπ εο5 αιἱ ποι αοοιγαίε αἰᾳα]ά ἀῑ]ιάϊ- 
οληί. ΊΝαπι ἵπ αἷθο Ἱαρίάς αἶνα Ἱπεα ἀῑείευς: 
απίρρο πηἰηίπηε πιαπ]{είία εβ ρετ Ππαλεμάίπεπι 
Ρες[εῖ. 
ΟΧΙ. Μογίερα Βαεερίο, εἰ δέω]ίου ει Μο. 

γΊερα ΆἈαεεῤο, φιμί ΠερΙίδεης εα Φ ἱπ οι [πέν 
εκίγα εατα /εάεί. Ἰπ εο5 αυἱ Ελίάυπι α]ου]ά ρε- 
αρυηε. ΜοτίοΆας αμίοπα ἁῑοῖεις Βαεε]ις ρεί αρ- 
Ῥοήέαπα; {πάς αιοὰ {αείες εἶας Ιπαίπαξως, αµση- 
ἆσο νΙπἀεπιίαπι ουΓαηΏί, πιο εκ τασεπαίς εε νΥἱτῖ- 
ἀϊδας Πευδις, ὮὙεθιπι μωρύξαι ποῖαί {αάατα. 
Ένπα αμἴεπι Εα]εεία. ποππίπε τερτεμεηίαπα, 4μο- 
..α εκίτα {απυπι αίμα εἶας ε[ὶ αἆ Ιπίτοῖεαπι {αῦ 

ο. 

Το], Υ. 

ΧΙΙ. πεα 4{ποβανι αλ. Ἰπ «οδ ααὶ ἀϊαέατ- 
πα ἱπαιίβεῖοπε πέαπέατ. Απιεα επίπι (ειτε αριά 
Τταεπίο οοσποπηΐπαέας, Ασεῄα αμίεπι Ῥγοίεί- 
ία, 

ν ΧΙ,Π. Γεν Ῥηγὴ. ος ρει ΠπΠεμάίπεπι 
ἀῑςῖεατ, (πααπι Γιο[δίως υαΐε. Υ Ιἀείατ αυίεπι 
Ριγ]ῖς Μετευατῖϊ {αὶΠε βίας εί ναῖε». 
ΧΙ. Βεουπίσ απο δβαγίαη [ηήμἱεγΗ: αμμά 

φεγο Πρ. Ἰπ εο αιἱ εχ αιονί5 Ιοτατί 1ῇ- 
(αμπε. ᾿Γταάμέχαπι εἰὶ αὖ οΓαευ]ο αιιοά Τ,αςεάα- 
πιοπῖϊς ἄατυπα Εμίε. Ἐείροπάίε επίπι Ώεις ἔμπο 
Ρετή[ε 1,αοεάαπιοπίοδ, μπι αΓρεηίαπα εἴ αι- 
ταπα αἱίᾳμο οποτς Παδίταγί ε[εηζ, 

ΤΙ ΧΙΙΝ. ὤγρεις ἐπ αγδε «προ. Ἐκ Αιρίνίς 
αιΐ ριετ]ῖς βοτειη ία οαίεαπι {εναΠεηί ἵπ- 

5ο 



ὅσο ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

ὥραν καναρον κο αἰδιάφθυρον Φυλάξαντες, ἀναλαθώτές “χρυσίώ ἄσ- κα 
πίδα, «φεὐπομπόνησι τῶτο. 26.Φε έχοντες χοτά πνα μῖμον δρλαῖω. | 

µε. “ ᾿Αθίωῶ τὸν αἴλουρον”' Ἐπὶ Ὁ Χοῶς συγκρινόνπων τὸ. 
αρείτΊονα. τοῖς ἥτ]οα αἱ μικρὼν ὁμοιότητα' ὡς εἴ τς 3.) μα λλη τ 
ὀφοαλμῶν τὸν αἴλερον τῇ ̓ ΑΦίωῷ συμθάλλοι. - 

(ς {ἵ µε. - Ἑα θύεις Ἔπι τῶν μηδενὸς ῥᾳδίως ά ρπών Δύ 
ἔθυυς 9 ζώ τοῖς παλαιός, ὁπότε ἔθυον Ἔνία, μηδοὶ μεζιδιδόναι Ὁὁ ἐσίας. 

μζ. «Τί ὅτπ οὔχ ἀπήγξω, ἵνα Θήθμν' ἡ ὕρως. δόη φαση ον 
Θήρας ἑαυτὸς αναιροιῦτες «θόδεμιᾶς πιμῆς µετέῖχο ο” τὸ, ἵνα να. 
Ἡν κατ’ θὐφημισμὸν ἔρηται 
μη. ἄν Δέχεται καὶ βῶλον ἀλήτης.᾽ Ἔπι τῶν ὅπαντα ών, τὸ 
. ὀκδεχομδῥων. ᾽Αλήτης 2, ὡς Φησ Δᾶρις, ποπεασὼν Κορίνδε, 
κ χρησμὸν τᾶ 2εῦ αν οπθαρθῖτο πάλη ᾿κτηλεν ὀνὶ τῇ χώρα -. 
πνα (εκόλον, ἤτει τροφἰώ ὁ ὃ βῷλω ἆ όν τῆς φήραν Ὀεάμᾶμος ἐδίδω 
ὁ δὲ ᾽ΑΔλήτης ἐδεξατο ἰωισάμημο. καὶ εἰπὼν, Αάχατα πο, ' βόλο 

αλήτης. 
/ 

μή.  "Αδωκχρυς πόλεμος. Ἐπι ἵ έξω πνὸς ην. παν 
µατος χφτορθομύτων. Ὁ γὸ Δωδωναιος «θθέίπε Λαχεδοιμονίοις πολε- 

.. μῖμον] Ἐοτῖε νόµον. 
. ἀσίας] 9ὀνσίας Ίεσο σκονον. Ἐεᾶς: 
. ᾽Αλύτης) ΜΕ. εἰ στοπ. ᾽Αλώτης. 
. Δδρις] Μ6. δρ. Ότοῃ. Δόρης. 

εοτταρέαπηαµε, {απιεπέες αμτειπ εγρειπι, Ροπι- 
Ραπι απίεεεὀµπε: Ἠος ἆθοις εί ργαπιιπι αἀερεί 
εκ πιοτε αυοάατα αητῖσιο, 
ΧΗΥ. ππεγυα Γείωπ. ΊἸπ εοδ απἱ πιε]οα 

Ῥτανε «οπιροπαπί πηποτῖθυς ρετ εχίριαπι Ππο]]- 
ταάίπεπα: ξ { ααῖς Ρε οπαπι οοµἱογαπα Παξι- 
ΓΩ οη/εταί {ε]επι οµπι ΝΠπεινα. 

ΧΙΝΙ. Σε [αείβεαι, Ἰπ εος αιϊ πο {- 
εἴ]ε επι α]]ο αλααῖά οοπιπιυπίζαε, Ετας επῖπι 
νειετῖοις ἵπ πποτε, απ {εγίῃεατεπε Ψεβα, 
πι] ο πα μαι {αογϊαεῖῖ ρατίεπι ἆατε, 

ΧΤΝΥ Η. «Θιήῇ φιζᾷ {ε πο [1/ῥεμά( ή, ά Τβε- 
δὲ ῥεγος [εγες ” Ὠΐουπε, Γηερίς εος αι {ε Τρί 

» κτηδει»] Τιερ. κατελνεν κὸ ἔν τῇ χώρῳ ἰδών τινα βυκ. 

οος{, Ζεποῦ. ἵν. 44. εἰ Ὠϊορεπίαη, Ἡ. 49. 

Όοπέ, Ζεποῦ, 1. 22. Ὠϊος. ἵν. 27. 

οσεἱάστεπέ, πα]]ο ποπογα αβιοί {ο]ίτος έΗΠε. Ὁπάς 
Ἠ]ιά αἱ ῥεγος βεγες ἀῑδίαπι εῖ ρετ εαν ᾖ]]αίίομεπι, 
αὐα (γ(ς τες Ἰαέ1οτε νετῦο Πρηϊβσα(υτ. 
ΧΕΥΠΙ. αρ εἰ ϱἰεδανα «εί. ἴπ ος αἱ 

οπημία ἵπ πιε]ας Ιηίετρτειαπίατ. Α]είες επίπι, υέ 
αἷε Ὠωτίφ, εκοἰάεης ϱοπἱπίλο, ογαου]ῖ πιοηίζο 
τεηίανίε τεάῖτε. ΤΠ τεσίοπε Ισίτατ οἰτοιπηρίοίεης 
υαοαἱοπα τοσαγ]Ίε οἴδαπῃ. Ἡ]ε γετο εκ Ρεία ρ]ε- 
ψαπα (οἰ]εῃς ἀθεάῑε. Α]ειες εαπαι οπιἱπίς ελω/α ας-- 
εἰρίεης, ἀῑχῖε, (αρ εἰ σἰεβα)ῃ αἰοίες. 1. 6. ΕΥΥΟ. 

ΧΙΗΙΧ. Λίο ἠπεῤγγποβωα δείιῶπ. ΤΠ 605 αι 
περοϊίία Άπο οα]απιϊταίο τεΒ(ωυπε. Ἰλοάοπαιφ 
επίπι ρταάἰχίε 1,αοεάαπιοπ]ῖ6 Ῥε]]απδις οοΠίΓΑ 



ΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ. 

Α μοῦσι- σεὺς ᾿Αεχόδας, µάχίω ἄδωκριω σα) μιλά δὲ μὲ 

ζῦτιι ὀνίκήσαν μηδνὸς Ἀπολωνόντος. τ 

ν. “ ᾽Ατκοὸ τὸ Ἐλώόύια." ἘἙλλεπεα τὸ καθ ἑαυτάς. ον 

χοθ” ἑαυτὲς συλλελτες πνες αθάσ]ωό τ, οιλέγεσιν ἑαωτοῖς, ᾿Απ]μαὶ 

πὸ ᾿Ἑλώσνια. 

να. Ἐν Τροφωνίε µεμαντώτα.᾽ Ἐπι τῶν σευθρωπῶν κο ἀγε- 

Ἡ λάτων. Οἱ 3ὸ καπιβαίνοντες ἐς Τροφωνία λέγεσι τὸν ἑξῆς χρόνον αἲγέ- 

λαςοι τρ. Ὁ }ὸ Τορφώνιος ἔχων Ὁ κεφαλίὼ τᾶ ἀδελφῃ αὐτᾶ Ἄγα- 

μήδως ) διωκόμημος ὑπὸ τῇ Αὐγέ, «ὐξαμᾶμος εἰς λάίσμα ὀνέπεσεν, 

οὗ ὃ) καὶ μαντᾶον ἐλύετο. 
ΠΥΡ, Φάλλος τὰ ε  Ἐπὶ αἴά Ἀπονεμόντων ὀμίοί πὶ οι 
«πεόσφορα" ἐπὲ τὰ Διονύσῳ ἴσιτο ὁ Φαάλλος. | 

ο Υ. ὁ Δώρον ο) ὁ, τι δῷ πιο ἐποινέ. 
ἅ Ταμάρβλον κφιόν. ο Τὸ µέα κοὶ «Ὁδανομούμθμον εἰς οἰκεῖ.. 

Ἱ 

/ Ύδ.. 
οἱ » Λακεδαιμονίοι τὸς κσταφυγόνᾶ, εἰς Γαϊαρον ο] Εἰλωῦς αἶπαι- 

Φαγόντες ἀπέχτεμαν. 
/ {2 

οταν ο Ππάνη εἰμί. Κατὰ ῃ συκναὶς αμμφηρρος χεωμδῥων. τη 
κ 

ο] Ειπωή τοιαῦτα. σωωέόη σπεύγμυτα. 

ν, -Θρᾶχες ὅρχια Θὐκ. οήίονται-᾿ 

. Ὅταν καθ ἑαυτὺς κ. τ. λ.] Ῥτοεπαϊεπά πα ογαΐ, Λέγει 3 Δοῦρις ὅτι----αί αριά Ζεποῦ, 11, 26. 

.να.] Ἐκ Θαΐᾶα, αρ. Βοβοῖτ, γΥΙ. 29. Ἱερεπάμπῃ, ἀγελάσων----λέγονταν----Αἰγαίμ. 

.2Υ.] ΕἘχοειάϊξ επατταῖο: αἩα εχ[ίαί αριά Ζεποῦ. Η1. 42. 

. φαρανομόμενον] τα εἳ Ἱεσεπάππα ἵπ Αρρεπά. Ὑαίίς, ἵν. 12. 

.νε.] Ῥ]επίας εί Ιπίεστῖωθ Ἱεσίτατ αριά Ζεποῦ. ν. ό1. 

.ς.] Επατταϊϊο εκοῖἁῖξ: αμα; ρείαίατ α ΖεποῬίο, ἵν. 22. ΘΟΟΩΡΝ» πὰ οι ο - Ὅιο5 

Ἀτεαάα», ῥµρπανι [ογε [πε Ἰαεβηγπιε: πάς 6οΠ- ΤΠ. ΒΛαΐως Ὠεο. Ώε 5 αιἱ αίς [μα εἵ 
ρτεβι Ῥοβεα, γϊοεταπε πεπαίπς Ἱπτετ[εξχο. 

Τ,. 4ο Εἰεμβπία. Ὠεεί [εραγαίῃ αριᾶ [ο 
ὭὍυαπάο {εραταίπι «οπστεραί φυἱἆαπα ααιά {ὰ- 
εἶσπί, αἀάυπίέ ἀῑσεπίες ᾗ 5, «411οἱ Εἰει μία. 

1. Τγοββοπί! ογαση]ωτα {βρ[ε εοπ/ἰµῆ. Ίπ ἴε- 
“ίσος εί ποῃΏ Γἱάεηίε. Ἀαπι αἱ ἵπ Ττοββοηίϊ 
Απίαπι ἀείοεπάεταπί, ἀϊουηίαχ τε]αιο {επιροτε 
ππε τα εΠε. Ομΐρρε Γτορλμοπίας Ἠαῦεης {Γαϊτῖς 
{αϊ Ασαπιοάϊς εαριί, «υπ Ἄιρεας Ιρίαπ ΡεΓίε- 
απετεία; ρτεσαίας π Πίαεωπη Ιπε]άϊες αδί εἰίατα 
οταςυ]απι εχβεῖε, 

εοπγεπίεπία εγίθμμπέες αἀοπίαπι Βαες]ᾖο {1εερα- 
{αγ ρµα]]ης, 
ΤΠ. Ώσμαῃ ΦγΟ, φιιοᾷ φις ἀοπαίν ἰσάἷας. 
ΤΙΥ. Ἱασπαγίαπι Γπαμπ, ἹΜασπαπι εἴ οοπίΓα 

Ίερες Ραϊταίιπα ἵη {εΓνο5. Ταεεάαπιομ επίπι 
Ηε]οῖα», αἱ «οπ{αρεταπε Γαπαταπι, 1Πάε αὓ- 
τερίος οσςἶάεγιηξ. 

Ι.Ν. ΡΙαπε[ωπ. Ἶε 16 ααἱ ἵπ «τεῦτας ςαἱὰ- 
πιὶζλίες Ἰμοϊάιπε, ῬΙἴαπα επίπα Πι]απηοάἱ αςεῖ- 
ἀετγυπί περοίία. 

ΙΤ Υ1. ΊῬγαεσε ποη ΙΠ1εἰΙέσιπέ Τηςγαπάµήη. 
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ὅσα ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

δαν Ταχύτερον ὁ Μώδμη, αρητίνας απεπέρασ, ᾿Ἐφέσοι Κρη- Α 
τίνος ὀκτήσαντο τὰς Μαγνημ' ἀπεπέρρσε δὲ σφι Μάνόδρης ὁ Μαν- 
δυολύτα παρ οἴνον καὶ μεθίω καὶ κύθίω. 

νή. Πολυκράτης μητέρα νέµει ΠΠολυχράτης ὁ Σάμιος τῶν ἐν 
τὰ πολέμω Ἀπολονόντων τὸς μητέρας σιωα)ογὼν, δέδωχε ποῖς πλεσίοις 
τῶν «φολιτῶν τρέφει, «θὸο ἔχασον λέγων, ὅπ Μητέρα σοι παύτίω ὅἵ- 
δωμι. 

νο, « ᾽Ατὼς παίροικος.” Οἱ ᾿ΔΦίωώοι τὰς παροιχοιώτας αὐτοῖς 

κο ιτνιάζωΐα, 9ξέοαλλον. "Ἡ Ἀπὸ τῶν εἰς Σάμον 'σεμφὈέντων ή, 
νηῤεν ἐποίχων. . 

ἕ.. ὅ Εἰς Μαοσιλίαν πλώσας. Οἱ Μαιναλιώται νὰ 
ἔζων, κοὶ σολαῖς ποιχίλαις κο] ποδήρεση, ἔτι δὲ τὰς χόµας 

ἀναδεδεμλῤοι, καὶ 39. ζωὐτὶω 7 µαλοχίαν ογημονομῶτες.. 
μεμυρισμδῥας 

ἕα. Σαμίων ἄνθη, καὶ ' Σαμιαχὴ λαῦρα. Ἐπὶ τῶν ὑκαταις 

ἡδοαῖς χρωμῥω. Ἡ Σαμιακὴ λαδρα σενωπὴ ἱῶ «δὰ Σαμίος, ὂν 
ᾗ τὸ πέμματα «λιγράσκετο. / 2/ νο, 

ὃ δὲ Σαμίων ἄνθη τόποι ὂν ᾗ σιωυ- 
Πεσων αἱ πωνοϊχες τοῖς ἀνδροίσ μαφονιην Διὼ παύτίω  τὶὼ 
πουφ]ὼ οἱ Σαμιοι τοῖς Πθβσαις ἐδουλώθησων. 

ἔρ. “ Ἡ Σκυῶν ῥῆσις.᾽ 
ε / / . { 

ο Σχ», χλαιε αὐτον. 

Ῥ. 6. ἔτι] Τια αρορταρῃ. Ρά1ε, στο. πια] ἔπι, 
Ο. 4. ἴν δ] Τιερο ἓν εἷς. ἄκονον. 

ΥΠ. Ομ ἠήαπάγες εγείαγία εοπ/εεΗ. Ἐρπε- 
Π οτειατία ππεία]]α Νζασπείιπι ροΠεάετιπί, «Ὁομ- 
{εεῖς αυίεπι 1] Μαπάτες Μαπάτο]γιί Πλας Ἱπίες 
γίπαπῃ εἴ ροΐώπῃ εἴ 21ε2{ῆ. 

ΕΥΠΠ. Βοὐεταίες πιαίτεπι α/λσμαί. Ῥο]γετᾶ- 
τε 6οταπὶ, αμἱ Ῥε]]ο οεευΏιεγµης, πηαίτε οοἩ- 
βτεραη», ἀεάῑς ]οευρ]είθις οἰνίαπι αἱεμάα», ιπῖ- 
εωίαμε ἀϊοεῃδ, ἠἸάαΐγειι δὲ βαπε ἆ0. 
ΗΧ. πίοις ἱπφάβπως, Αἰλεπίεμίε εχρε]- 

]εῦαπε Ιπαι]ἶπος {1ος εί γ]είπο5. Αμ 4 εο]οπί8 
βαπηυπι πιῃς εχ ΑίΠπεπατυπα υπ). 

Ι.Χ. Λήα[αώπ πανίρε;. ἹαΠα]εηίες πιμ]ῖε- 
τυπῃ πποτε εβεπιίπαά νίγεραηῖ, εἰ νεβῖνις γατῖ15 

Πρὸς Δαρέω τὸν Πέρω. αἲπεκθάναντο 
Ἐπι τ' Ἀποτόμως οἰμώζειν πνὰ λεγόντων. 

Οοπ{. 8μίά. αρ. Φολοίευτη γἲ. 35. ΥΠ. 14. 

4ο (α]ατιοαφ, {εὰ εἳ οοπις υησιεηίαίας τεάἰπι εν 
εἰ ρτορίεΓ απο πιο]]ίεπῃ {αεὰε {ε σετεηίες. 

1 ΧΙ. δωπίογωπι ογες, εἰ, δαγιαια ἴαμγα,. ἵπ 
εο5 αι εχιτεπιῖς γο]υρταείρυς Ιπάμ]φεῃε. δαπίασα 
αηγα εταί οηφίροτίις αριάἀ Ῥαππῖος 1π αἩα γεμάς- 
Όαηέυ ρα. ὁά δα/ηΙΟΓ ΜΗ [ογες εἴαηῖ Ἰοςὰ 1η 
α 15 οοηνεπἰεραηί οΠη ΥΓ ππα]εΓες ερι]αίωτα». 
Ῥετ Ἰαυς Ἰαχισίεπα βαποϊ 2 Ῥετῇς ἵπ (εγγΙεαίεπι 
τοάαδε! {απε. Ι 

ΙΤ ΧΠ. δοίβαγώπ Όναίίο, Αά Τατίαπι Ῥετ- 
{απι τε[ροπἀετιπί Βεγί]α, μέ Ρ]οτατεί. 1Π. «05 
αιἱ 2ὑτωρίε αἱἱάεπα ]ωδεπί ε]ωίατς. 



ΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ. 868 
«ΕΥ. «Δις ἐγχέφαλος Ἐπὶ τῶν ἠδυπαθοιύτω. Τὰ ὸ παντελῆ 

βεώµατι «δῷ τοῖς Πέρσωις, Διὸς κ) [βασιλέως ἐγχέφαλος ὀκαλβτο. 
ἔδ'. ὅ Δώχηπατίας., Φαὰ συµδαῦειν τι οχι τὸ ἧπαρ οᾳ τινων, Ὁ 

δειλὼς πο. Ἑήρηται οἷω οι Ὑ τοιώτων. 

τξε.  Ακχω. Αὕτη νάγδεν οι τ΄ ὄπ μωρίᾳ α[αοἑολημλῥων, 
αν ἐποριζφθρίω τῇ εἰκόνι ὡς ἑτέρα 2ἰφλεκῶαι. 

ἔο'. 
΄ 

ου. 

ἔζ'. ὁ Κιήσω τὸν αφ. ἱερόιο. 

Ἀπὸ Ἱ' ποετ]όυόντων «Όξὶ τήτοις κύκειόν τις ψΨῆφος νοιύτων. Τέπις) δὲ Ἀπὸ 

«Αι χολοιὸς παρ κολοιὀν ἰζάνει.' Διὼ τὸ Φιλάλληλο τῷ 

Ἔπι τν τὶὼ ἑοώτίω βοήῤίον κά- 

οἷον ἱερὴ καὶ ακίνητος τεῶν νομιζομλύη. 
η. Ὁ Τιωνᾶ γῆρας.᾽ Ἐπὶ «ολυχρονίων καὶ ὠπῤργήρων. Ὁ 39 

Τοωνὸς χατ' εὐχίιὺ τὸ γῆρας Ὑπολέμομος, τέτ]ιξ ἐγνετο. 
ἔφ'. ὁ Οἰτῖος δοίµων.” 

πανυ ἐμίσησεν. 

ο. “ Ἐπι βωμόν. 
/ 

οα. 

Οὗτος ὁ δαίµων ὕθριν κοὶ ὡᾠπρηφανίαν 

Εύρται Ἀπὸ Ἱ'. Φυομλύων «εὺς τοῖς βωμοί». 

« Φωχαέων Ἂρα,. Οἱ Φωκαξίς τῆς αὐτὴν ὀκπεσόντες γῆς ἔππ- 

Εάσωντο µηδέποτε χατελ))εῶ εἰς αὐτίώ. 

Α., 1. σαντελ] Ῥεδῖιθ «σολυτελ” Ζεποῦ. ΠΠ. 41. 
Α. 6. ἐσοπ]ριζομένην] Ἱτα Ζεποῦ. 1. 53. Αροφταρμαπι εἰ Εάῑξ. Οτοῃ. ἐσοπῆριζομένης. 
Ῥ. 4. ἔζ'.Ἱ ΑρορταρΏιπη 4πΑπῃ Οτοπουίαπᾶπη οοστοξϊίοποπα εχμίρετε πια], γετῖοτα Ρείαπίατ. α θα, Ἀρ. 

Βοποίζαπα γη, 66. απἆε {οτίς Ἱεσεπάιπῃ----κινόντων τέτακται' ἀπὸ Ἡ φετ]ενόντων' παρα 7) τύτοις κεῖταί τις 
σφος οἵον----ακίνητος «εῶν νομωζομένη. 

6.4. «.] ΑΠῑετ νετί]. 

ΤΕ ΧΠΠ. }ουἱς Οπγεύγωση. 1η ἀε]σαίον, Ίαπι 
ΡγεζοΠοΓα εἀυ]ία αριἀ Ῥετίας νοςαῦαητατ, ]ουἴ5 
εί Εερίς οεγεῦταπι. 

1 ΧΙΝ. «4 ]εείπογίς ῥοπο. Ὠϊοιπε οοηπ{ίη- 
Ρετε αφ ιῖά ]εεϊποτί αοᾷ Επιιάος {αεῖατ. Ίπ ἴλ- 
Ἠδις 1σίτατ τπημεα {υἱς, 

1 ΧΥ. 4ο. 
Ετος ποπιίπε οορηίεῖ εΠεπί. Τίοιπε επίπι ]]απι 
ἵπ {ρεοι]ο {ε {ρεξίαπίεπι, ουΠα ἱπιαρίπε πια απα 
επ] α]ἷα πια]τεγε οο]]οφι]. 
ΤΕ ΧΝΙ. δεπρεγ σγαεµίω σγαεμίσ α[μάοι. Οὓ0 

πιυέαΠα Απποζεπα Ἠι]ας ας. 
ΙΤ ΧΝΠ. ουεζο 1]]ω αὖ /αεγα. ΊΏ «ος αιϊ 

εχίτεπιἁπι αιχΙ]απι πιοΥςῃέ. υόχαπα νετο εἰ{ὶ αὓ 

Ἐοτία εί απὸ πιπίαπάωτα 1Π ἐπί. 

Ἠος ἀε ς ἀῑξυπι εβ αιἱ Πυ]- 

Ἱαάεπίθις αἷεα. Αριιά Ἱος εηῖπι ροπίξαγ α]ομ]ά5 
ααἰάαπι γε]αεῖ (Ώοετ πες Ἠιουίαυε πιογεμάις Ἱι- 
ἀῑσαίις. 
ΙΧΥΤΙ. Τοπ δεπωπ. ΤΠ ΙοπρἼ9νος εί 

ἀεοτερίέο. ΄Γ{ῆιοπις επίπι εκ γοίῖο απμπι {6- 
πίαπα ἀερο[α[εί, εἰσαάα βαέτης εβ. 

1 ΧΙΧ. πως Ώάγωπ. Ἠὶς Γ)άΠΙοΠ «ΟΠέΗ- 
πηε]ῖαπα εί {Παρετρίαπι να]άε εχοίας Εἱ5. 

1 ΧΧ. Αάαγαπ. ΤὨἱεῖεατ ἂε 1 αι αἆ α{απα 
Ἱαρι]απέατ. 
ΤΧΧΙ. Βῤροβεπ/ωηι ἀείε/αίο. Ῥ]πουσεπίες ε 

{ια τερίοπε εχρι]{, ]ατε]αταπάο {ε ου{ετίπχετιηῖ, 
{ε ἵπ εδ ΠΙΠΙΩΙΙαΠΙ ΤΕΥΕΓ{ΤΟΡ. 



854 

αθ.  Φασηλαῆ θύμα" 
ΠΑΡΟΙΜΤΙΤΑΙ 

Ἐπὶ τῶν εὐτελῶν κοὶ να φΦασὶ Α 

3» τὴς Φασηλεία, ταράχεΏς τοῖς )εοῖς 9 ύεν.. | 
οΥ. ὁ Καριχὸν μα. 

Κάρες κιιύας ἱερουργθσι. 

ο. - Ἐδρυμνος. 

ἜἘπι αν α ἄσαρχο, μέλη μη) Οἱ »ἡ 

Οὗτος «σειρώμΏμος [6 οάλλειν πό σον ὴ 
᾿Τολυδεκίω, ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ µεγίσίω δἰκίω. 

οέ. -' Δελαιότερος εἶ τῷ «Ὀδαώή]οντος.” 
χλέα χατέδυ εἰς ασήλαιον καὶ 29 δελίαν ἀπέλονε. ᾿ἘΕντετύπωται ὂν 
τό λίδῳ ἄνθρωποειδὴς εἰχὼν, κο) τὼ κεφαλίὼ Ὑωρέχει τὸ αάφν 

"δλθσας ὃς αἱ οριῳτ]ων. 

ο. Ἐν πέντε κριτῶν φόνασ κάτα. Τὸ παλαἰὸν νά κα 
9/ λ ΄ /᾿ 

ἐκθνον τῆς Κωμικοῦς. 

οἕ. Ὁ Βοιωτίων νόμος. 
δὲ σφοδιῶς οπηγεγνομδῥων. 

ες { ο. ο Αρπαλὼ Κοτποις 

ποζει. 

Ἐπὶ Τ πὶς Ἄρλος η εμαίας ἐχόντων, ῤν 

Κοτυῆς ἑοῥτή τς Ὠ, ολ) ν ἤ 
«οί τµας Χλάδους «ξαπ]οντες “πόπανα καὶ ἀκρθζωα ἐπέτθεπο ἂρ- 

ο. -. Μέγα σύµα ὀφιαωτᾶ.” «Οἱ πολλὴ παῤῥηία πόντων, εὐφο- 

εἷας ρομλῤης. 
π. “ Εἰκῇ τὸ ολα -- Ἐπι τ ἀσυκοφαντήτως τὸ αρόγµατα 

Ἠτελομύτων' ἐπειδὶ ὁ Ἡρακλῆς ἦγε κο ἔφερε τὸ σα 

ΙΧΣΧΠ. λαο Πήαγωη δαεγ{βεη. ΠὨἱείεατ ἂε 
τερις γι]οις εἲ {αησιΐπε. «ατεηείδας. Ἰαιταηί 
εηΐπι ῬΠα({ε]](ς 115 Ιπιπιο]αΓς {αΗαππεηία. 

ΙΙ ΧΧΙΠΠ. (αγίοι δπεγίβεωῃ. Ἰπ εο αιῖ 
πηεπιῦτα ςατηῖθας ἀε[εέία Ιπιππο]απί. ἈΝίαπι Όατες 
γ]όχιπαῖς υέμπέας ςαηΐδις. 

1 ΧΧΙΥ. Εωγγηπω. Ἠίο «οπαξας Οα/ἴογεπι 
ςαἱαπιηίατί αριά ΕῬοἱ]ασεπΏ, ϱταν ΜΠππαπι εἰ ροβ- 
ΏΦΠ ἀεά[ξ, 
ΤΧΧΥ. Τάσεις ῥγο/ρίοεπέε.ν Ομίἁαπι Ἠει- 

ευ]επα ππείωεῃς {αρηε {ρεἱαπζαπη, ας ΤΕΙΓΟΓΕ ΠΙΟΓ- 
ἔαις εβ. Τ,αρίάϊ αιἴεπι Ἱπίοτπιαία εβ Ἠμπιαπα 
{ας]ε» αἩσ οαριῖ Ἠαῦεί Πηρετεπαίπεης ε {ρε]μηςα, 
αρρεΙ]αίωταιε βῥγοΓρίοίεης. 

ΙΙ ΧΧΝΜΙ. Ἱπ φωίπφωε Γμάίσωη σέπδς ῥο/εμηα 
«4. ΟΙ(πι αήπαμο ]αάΐςας ]ιάιςαραπέ (οπιίσοβ. : 

ΤΧΧΝΨΤ. ᾖΠαοογμηι εαπεπα. Ἰπ εοδ ααὶ 
Ρτϊπεϊρίϊ πέαπεατ ἐταπαυ]]]15, ρο[τεα νεπεπιεηείας 
ΠΠΟΥΕΠ{ΗΣ, ος 

ΙΧΧΝΤΠΙ. Καρίπα ΟΩµΐε, Οοιγᾶς εβ {εί- 
έωπι οἱοΙΠεπίε, 1η 4ο Ηδα ταπαῖς α]]ἰσαία εί Ῥοπια 
«σαρετε ροτπξτεραηί. 

ΤΙ ΧΧΙΧ. Ἰήασπιηι οἱ αλ. ΄Γαπιαιαπα πιᾶσηα 
Ἰοαεπάϊ Πθετίας οπιπῖµπι, {λέιο υὔετε Εταέταμπι 
Φτογεη{ζὰ. 
ΧΧΧ. Εγιῆγα Πογεω. Ίπ εοθ αἱ πε τε- 

Ρτεμεπῄοπε πεποιία ρειαβυπε. Οιαπάοφι]άεπι 
Πετοι]ες ρε γίπι α]]επας τες ταρυίε ει αὐβμ{. 

Φοβώμῆψός τις τὸν δώ. 

αι οἁμωάι οὐκ μ--- 
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πα. “Οὐχ ἱππολέκα, ὤὂιοσας πλώμες. ᾿Ἐπὶ Τβεαχέα κεκημηῥων. 
πβ’. ὁ Χαμαίσ ἀντλᾶς. Φακὸν κὀπ]εις Ἐπὶ τὼν ἀδιωάτοις ονῖι- 

χειροιύτων. 
ε/ ςς / / ς/ 12 

ἹΙπγ. Τι τροπος (ππων. 

Χοτον ποιοκύτων. 
- / 2) 

πὸ. ὅ Χαλκίζε. 

Ἔπι τῶν παρηλλαγμδ]ῥον τ καὶ ἀλλό 

- 

/ 

Ἐπὶ γλιαρόυομλων. Οἱ }ὸ ὂν Ἐὐθυίᾳ Χαλ- 

' κιδεῖς οι Φιλαργυρίᾳ ὀκωμωδοιῶτο. 
πέ. “ Πρόσω καὶ χελιδὼν ὁλοφμοίνες παεέται., 
πς. -Οὐκ ἐπαμελείῃ θὐδὲ ἐν «Ὀειδείπινω.  ἘΕπὶ Ὑ μηδεὸς οξίων. 

Ἐἰώφησαν }ὸ ὂν τοῖς δείπνοις Ἡ' τελά]ήσωνζι ἐπαινᾶν, ὢ εἰ Φφαῦλος ἰώ. 

πζ’. « Σὔχον αἰτᾶς ἹΚατὸ Ὑ κολακόνότων. Οἱ ὸ Αθίωρῖοι 

ὀκολάκόνον τὰς γεωργὸς βελόμᾶμοι λαμξάνει τὰ πορώϊμα, σῦχα. 

πη. “' Μυὼ χόνδαρι Ἐπὶ τό μηδενὸς αἰξίων. 
πθις Κέρδος αἰοωύης ὤμειον ἕλκε μοιχὸν εἰς μυγόν.᾽ 
{. Κυρία ἄτη. ἸΚόύρνος νῆσος ώ πάλαι ὤρατος τοῖς πλέησι 9 

ο / 

σιωεχεῖ ληρείας. 
ο 

Α.1. πα] Ψπάετὶ ροβαπί απαὶ ἄε Που Ρτονετθίο ΠΗρίσαίατ Ἐταίηας ΟΡ]. ἵν. Οεπί, Π. Ναπῃ. 27. {οἶα9 τηςη- 
εοπεπι ε]ας Παῦεῃς, εἴ πείεῖο απ εχ ος Τρίο Πβε]]ιο. Ἐκ οσ]άς πειίτα {επίεηίῖα αλα πῖἁ εχρεᾶῖο. Ὑἱ- 
:ἀεέας Οὐχ. ὑπὸ λεκτὰς, Νοπ [1 οοβίο[αν οἱ δεαίαν Γαίας παυὶσαηιω. π εος φμέ {επμία ῥο/άσπε. Ῥοτίαπ 
«ο ποπηῖπο οε]ευταίις {αῑί αριά απἴίᾳ ος Ίοσαφ οε]εδετηίπιαβ, Ἱπίατ Τιοίορβασοσαπα εί Α]εϊποϊ Πογίο- 
ταπῃ, α οπἶθας απ Τιεέοη Ῥρτοπιοπίοτίαπα τεπιογετί ἀερεαί («ατσατα Τρία υὶεῖπα Ἠθβεπα, ἴα Τιάϊσα. 
6κονογ. 

.πβ.] Χαμαὶ, τεβῖας Ἱεσίιτατ Ζεποῦ. ν]. 48. 

ΩΩ» υζ0ο ου 

ΙΧΧΧΠ. ΠΗιωπί ῥαμγὴ. Ἰμεπίρ ωιάἡη, Ἶπ 
εο5 αιιῖ πο εὰ αι: Πετί ρω» ανν. 

ΤΗ ΧΧΧΊΙΠΙ. «Θα πιράως εφμογπέ Ἰπ εος ααἱ 
αφ ῖά ἱπα[ταταπα εἰ αὈ{ατάαπα {αοίαπε, 

ΧΧΧΙΝ. Οφαοάι[ανε. Ἰπ εος ααἱ ρατοε εξ 
αἀβτίέτε νίναπε. ἈΝαπι Οµα]εϊάεηίες ἵπ Έδρα 
τταάιςεδαπέιγ οὗ ρεουπία {Πιάϊπι. μ 
ΕΧΧΧΝΥ. πρίν εἰίαηι βίο ᾖοἱοεβώπου 

γεηηέ([α ε/ῇ). 
ΕΧΧΧΥΙ. ΔΕ σε πεφµε ὑπ Ππεύγέθης 

ερκς. Ίπ Ποπιΐπες ΙπάἰσηίΠπιος. ῥοἱ(εί επίτη Πι- 
εταπί ἵπ {απετίδις ερι]15 Ιαυιάργε πιοτεα πα εζαπηῇϊ 

» Χαλκίζεν] ΤΠΊΤΠΟ Χαλκιδίζει», πί Αρρεπά. Ψαϊΐςο, Δεποβῖ ἵν. 48. 
. πε.] Ώε ᾳπο ν]ἀεπάις Ἑταίπιαθ (11. 1ν. Οεπί. Πϊ, Ναπι. 22. 6ΚΟΝΟΥ. 
επς.] Ζεπορ. ν. 28. τεξῖις Ἠαδεί, ἜἘπαινενείης----εἰώθασι----σεριδείπνοις. 
.πὸ.] Οοτταρίας Ίοοις: ἂε ᾳπο αἀειπάτς εβ Θεμοίτας αἆ ΖεποΡῖωπι 1ν. 67. 

πυ]]τας ρτεεῖῖ Ἡοππο ΠΗΠεί. 
ΙΧΧΧΝΥΤΠ. Εἰαρῃ ῥεή. Αἰπεπίεπίε εηῖπι 

αἀμ]αδαπίιγ αρτῖςο]ῖς' οαρίεηίεθ Ἀςεΐρετε ΡΓῶςΟ- 
μας Πες. 
1 ΧΧΧΥΤΙΙ. /ζωγ1δις (απέῤατίς. 

πηας εί πι] Πας ρΓεΕΙ1 τε». 
ΙΤ ΧΧΧΙΧ. εγω ῥάογε πες γαβὲέ ακιί- 

{εγη ἐπ [εεε[ή. 
Χο. (Ὀγβεαππα εαἰαμίατ. Ὁοτ[ίοα ἱπία]α οἰἴπι 

εταε ἱπαςοε[ία παγἰραηίθις ρτορίει οοπίπια Ια- 
εγος]Πία. 

Τη νΙ.. 



δςό ΗΙΔΡΟΙΜΙΑΙ 

(α.. Κωφότερος ξ Τορωνίων λιμβῤος” Λιμίώ ζὸι χαλέμᾶΏρμος «ἳδὶ 
Τορώνίω τῆς Θράκης ἔτοο δὲ ἔχει κο] μυκρὰὶς τὰς Ἀπὸ τῷ «ελάγους 

χοοιιεέσἀς, ὡς μὴ ακβεῶῷ-αι τοῖς ὃν ἀυπα) τὸν ὁ Φολάοσης ἦχον. 
6. Ὁ Ἁ Κοβωδία ἔοιχφς χοροπωλίσῳ. Ἐπὶ αἴ «αρ ὥρας 

ὀρυήομλῥων γωναριῶν οἷον, ἔοιχως µιῶαρνήσἁν ὂν Κορίνθῳ' τὸ ὸ γυ- 
ναιχεῖον µορβῄον ποῖρος λέγεται. 

γ. Ἐκ παντος ἔύλε.' Κατ ἔλλεαψω λέγετα τὸ }ὸ πλῆρες ἐκ 
παντὸς ξύλα κωφὸν αἰνὸν φλῥοιτο οπὶ τῶν τὸ μῥ εἶδος εὐχφταφρονήτων, 

εἰς δὲ χρείαν ἀνοαγχδίαν ποιήόντων. 
6’. Ὁ Αρχτ παρούσης τὰ ἴχνη ζητέῖ” 

νήθων. 
{έ. “ Σικελὸς ὀμφαχίζε). 

ε] ή τω .. 

"Ἔπι τῶν οξιλῶν κυ- 

Ἐπὶ Ὑ τὸ μηδεὸς ἀξια κλεήό]ων. 

{. - Οὐδὲν ἰώ θα τὰ ἄλλα πλἰωὼ ὁ χευσός. 
«ζ'. Ὁ Τὸ Φεομὸν τὰ ὀρελΏ. Ἐπὶ τ' ὀναιρουμθνων τὸ χε 

ὰ, ο Ν 

αιγτί 

Ὑ κρετ]όνων ἐπὶ Ἱ απείρως διαοσομλύων κἩ το εεμὸν  ὀθελίσκων. 
ες 5 η. 

/ 2 22 2 ῷ 2 2 Δ Αχεσίας ἰώσατο ᾿Αχεσίας ἐλύετο ἰατρὸς αἰφυὴς, ὃς τὸν 
πὐρωκτόν νου αἰλγοιῶτος κφχῶς ἰάσωτο. 

Α.1. ζα.] 8ίο απίεπα οβ ἵπ Μ9. αιοὰ πωπίατε πο]αῖ; απαπι εκ εἶθ ασ ποϊαία πιπέ Ἡ. ίεριαπο, αρρατεαί 
Ἱπίετάνπα οοπβι{α ΕαἱΠε νοςαΏι]α κάταρσις εἴ καδαΐρεσις, 43 ππῃ Βοβοίίας εἶαί καταῤῥεύσει. ΘΚΟΝΟΥ. 
Τα γὶὰς Ζεποδῖαπα 1ν. 68. υὈἱ τεξῖας Ἱερ]ίαγ καταβῥεύσεις. νο 

Α. 4. ζβ.] Αοτοοοτϊπίβίαπη επίτα οὓς ουπι Βολοίίο αἀπαϊείαπια», «σπα πη]]α εβ. ὙΨϊάε Ἑτα[παπι, Βαἲῖθ 
ραῖ ρτουετδίαπα θυ]άα ποϊαίατΏ, Χαιὼ µέν ἔι, Κοριδία δέ. σΚΟΝΟΥ. 
χὶν. δτ. Ἠαδβοί ᾿Ακροκορινθία ἔοικας χοιρ. ὅτο. 

Ρτο- 
ΝΙπιΐταπι ΒΘαϊάαδ αριά Βοποίίαπα 

Β.1. {γ.] 8ίο απἴεπι Ἱεσίέατ ἵπ ΜΑ. ἄε 4πο γἰάσας οεί Βολοίξαπα αἆ Ζεποῦ. 1ν. 7. Έβρο απίεπι ρυϊανί εκ 
οοτταρία ἶβα {οτἱρίατα οοτγὶσεπάπα ὂκ παντὸς ξύλα κὸ ἔόανον γένοηο. 6ΝΟΝΟΥ. ΊἹεραπι κίω», αἱ Ζεποῦ. 

Ο. 4. ὁή.] Αίαπιεῃ ΜΒ. Ακεσίαν. Ώπονον, Ῥ]επίμς εί πιε]ῖως Ἱερίέις αριὰ Ζεποῦ. 1. 53. 

ΧΟΙ. διγάίοΥ ῥογέ Τ0γσπσογΩπ. Ῥοτεις εβ 
αρρε]]αίις οἶτοα ΄Γοτοπεπ ΄Γηταςῖα. ]ε γετο 
Παῦεί αποαμε Ίοηβο α Ρρείασο αρρυ]ίας, αέ αἱ η 
εο {απΐ, πος αμάίαητ Πτερίταπα πιατῖς. | 
ΧΟΠ. ΟὨπνίπεβία υἰάεγῖς ῥοΓε/Ι υεπάιέηγα. 1π 

{αππίηας Ρρταίετ αταίεπι Ἰαχυτίαηίες: Ὁππαυμαπα { 
ἀΐςας, υἰαεγής Φιισ/γπι εὀγβοτε Γαδμγα (ὠγιπίβί. 
Μαιεῦγε επῖπι πιεπιῦγωπα ἀῑσῖεωτ ροἵςμ8. 

ΧΟΙΠΙ. ἓκ οππἰ ἄσπο. Ῥετ ἀε[εξναπι ἀῑείεατ. 
Ῥ]επιπι επίπι ἀἰάχαπι εβ, Εκ οὐιπί ᾖσπο είπα ᾖ- 
μ]άεγωη εκ/]{εγη. Ὑαἷει ἵπ εα, 4Ἡς αιοά αἆ 
{εείῖεπι αιἰάεπι {αοῖ]ε {ρετπῖ ροβωης, {εἀ {πιει 

{η {απι πεοε[ατίαπα «αάμηξ, ἀ. π 
ΧΟΙΝ. Ὄνία ῥγα[επίε φισγίς υοβιρία. Ἰπ Υε- 

πηαίογες Επιίάον. 
Χον. δίοµ]ως αεεγδας πυας ερ. Ἰπ εος ααϊ 

γ βαπαὶ τες ρτετίί {αταπίέας. ην. 
ΧΟΝΙ. ΝΕΡΙ} εγαπέ [απε γεῖφια πΙ αγ, 

Ξ ΧΟΥΠ. «ωι εγω. Ίπ εος αἱ αγηρίαπέ 
Ρε]οτα Ρτο πιε]ἰοτῖδις; αὗ Ἠΐ ααἱ ἱπιργαάςηξες 
Ρτεπεπάμπε γετυα ἵπ ρατίε ολ]άα. τν 
ΧΟΝΠΙ. εοβαι πιεἰοίπατι }αο, Αοεβας Εαῖέ 

που ἀεχίοι πιεάϊους, ααἱ ροάΐοεπι αἰίομ]ας ἀο]επείς 
πηα]ε [αηαγ1ς. 
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9) ἐς Τατη λύρα, αἱ τράτω μον 

δο7 
Ἐπὶ τῶν ἀχθοφο- 

θθωύτων οὐ µόνον κ. τῶν ὤμων, δλλα ὁ κ» τῆς κεφαλῆς. 
/ «ς ρ. Ἔπι ασειρῶν ον» 

ο ΝΑ  Γαλῇ χιτώνιον κο, - Οὐ πεέπει λαλῆ κροχωτός.᾽ 
Ἐπὶ Ἱ ὂψ τοῖς αὐτοῖς πλεοναζόντων. 

Ἔπειδη 

γοιλὴ Ὁ «σόνοιαν ᾿ΑΦϕροδίτης γωνὴ Ἄρομόρ' ὂν χτῶνι κροχωτᾷ ὅσα 
ἐπέ τέλαµι μωΐ 
ου κνψ ὂν χώρα.” 

Φλύ ὅὸι Φηρίδιον Ἱ ξυλοφάρων. 

ϱΥ: 
ἑαυτῶν πληρθωῦτεν τὸ αἰφερδίσια. 

δ.. 5 Οὐ µάλα κυκᾷς. 
/ 

6ε. 

ποδιςὴς ώ: ἐἔπωλει δὲ ὁν τῇ Ἠνλαᾳ τὸ Ῥλλότρια. 
λλότρια οαἱρπαζόντων καὶ πωλοικύτων. 

ρ. τον Φφθῶτα, λήρως παῖδως ἐγείνατο. 
Ἡ πεῦτα δὲ ἀσελγαιόντων. 

ϱ.. ἵὁ Δῆλον σόχ ἄφω, εἰ μὴ νεναμάχηκε σι ή νά 

/ 

χοσμίων, μὲ 

Ἐπὶ Ὑ ταχέως µετιπηδώντω. ΚνψΨ 

ἅ Λυδὸς ὂν μεσηµβοίᾳ-' Οἱ Λυδοὶ ο. ταῖς χρρὸν 

Καπὸ Ὑ΄ μηδὲν ὄντων. | 

« Οὐδὲν Πυλαία αὔτοι καὶ Τνήρίαρ.” Ὁ Τυήθίας. ἀὖδια- 
᾿Κατὸ ἡ το 

Περλ 

τῶν ϱθμνομὴῥο» δούλων, οἵτινες «Ὀθὶ τᾶ σώματος μόνο μάχονται. ΄ Λέ- 

γετο/ καὶ ἕεἰ μὴ νεαυμώχηκε «θὶ Ὅ νεκρῶν' κα Φησῳ, Ἀπὸ τῶν ὂν 

Α.χ, ὃν] Βὶο νοτίῖ, Ποεί αοοεηίας Οταοἱ αἆ αἰἴαπι αὰα εῆεπί ποίαἰϊ; {εἆ αμὴ εχρεάἸερᾶπα, Ργά{εσῖτα 
ἆε Ρτῖπια νοος. 6ΕΟΝΟΥ. 

Β. τ. ϱβ’.] Ηίς αἆ πιατρῖπεπι αρροπεραέωτ Δεῖ Ὦ σελίνη" ἐπὶ Ἡ ἐπισφαλῶς νοσούντω», αιιοᾶ ποίυτῃ «β. (ΚΟΝΟΥ.. 
Ῥ. 6. οὐδὲν] 8ίο απίεπι Παῦαϊε οοἆεχ, αποά πο]αὶ πιπίατε Ίπ Οἶδεν φαοά Παδεηί να]σο. ὤκονον.  Ψἱάε Ζε- 

ποῦ. Υ, 36. 

ΧΟΙΧ. Ῥγίπα εαβίέ εἰ Μεγέο εεΓεῦγο. 1π 05 
: αι! {Γετυηί ΟΠεΓΑ ποπ {οἶάπι Ἠμπιετον {εά εἰίαπα 

σαρίΐτς. 
ο ο. 1 [ῥργς ιπέσμίων, 
πημ]ρ]ίσες [απ 1Π Π[άεπι, 

ΟΙ. ΕΕ Πωπομίαπι: εἲ, Νο ἀεεεί Γείεπῃ εγοεοία. 
:Ὁμοπίαπι Εε]ῖς, πωπιίπε Ὑεπετίς πιω]ίαι Εαέτα, (ὰ-- 
Πίσατη ετοςοῖαπη Ιπάσία, Ἱπουτίαν]ε ἵπ πυτεΠῃ. 

ΟΠ. (λίρα ἵπ αρτο. Ἰπ εος αιὶ ε]ετίέε ἵΓαῃ- 
πἩμπε ΕΙ επίπι Ἠϊς ου]εκ ἵπτετ αηϊπια]οσ]α Πἱρ- 
Ώυπῃ αθζετεηεῖα. 
ΌΠΙ. Ιωάμς ᾗπ πιεγίάε. Ἰμγάί (ταάαουπέας 

ἑαππσαααπι πιαπίθας {αἱ5 ρετασοπίς ΥεΠετεα. 

ΥΟΙ,. Υ. 

Τη ϱο5 αιἱ οορίοβ εί 

ΟΙΥ. Νο απο ζωηι 11/09. 
αἱ ηΙΒΙ] {απε, 
ΟΥ. ΔΕρη Ῥγίσα ἥ]α εἰ ΤΥΗέςίαν. Τγαϊρίας 

εγλί Ρἱαρίατίας, νεπἀεραίαιε ἴπ Ργ]αα αἰίεπα, 
Ηίηο ἀῑείεατ ἀἂε εἶς αἱ ταρίμΏε Αµεπα εξ γεῃ- 
άσπτ. 

ΟΝΙ. Βγήώη οβέίπιος ᾖδεγος σε. ΤΠ 905 
αιῖ ρηϊπεῖρίο {Πε ἀεσοτῖ, ροίΐτεα νετο Ιαχυτίοίί, 
ΟΝΠ. δεγυμτη ποῃ ἆμεο, Πβ παναᾖ ῥγΙή εεη- 

Γυεγι 4 εαΥπίδι. Όε [εινῖς πα]εαπεῖδας, αιὶ 
ἆᾳ {οἱο οοἴροτε ρα]απεατ. Πἱςίει εείαπι, ή 
παυαί ῥγασ/ίο εεγιαυεγἠέ ἄε Ιπογέμές: αἰίαμε α {ες- 
νὶς ἀμέχαπι εΠε, ααἱ παναἰί αἆ Αιρεηπυίας ρτς]ίο 

Ώο ναπιβιπαῖς οξ 

δν 
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᾽Αβγνάσιις ναυμαυχησάντων δούλων τὼ παροιµίαν εἰρ]ῶ-ω, οἳς ἐλῶω- α 
γεείαν ἐψηφίσαντο οἱ ᾿Αφίωαϊοι «ἳδὶ Ὑ. νεκρῶν ἀφωνισαμόῤοις. 

ο Τὸν ὂν Σάµωῳ χοµήτω. Σάμιός τς ἐλύετο ἰύκ]ης, ὃς οὐὶ 
µαλαχία σιωήόμλμος, ἐπειδὴ χόµας εἴχεν, ππὺ τἴό αντοφωνισῶν, συµ- 
οαλὼν αὐτὰς ὀφίκησν. Λέγεται οι Ἱ αἱρουμλύων ἀνταφωνικὼς ἑαυτοῖς 
κρείίοναρ, ἢ «φςρσεδόκησω ὥασερ τὸν ἀληλεσμθῥον βίον οἱ μῥ ἐπὶ τῶν 
πλάνητι βῳ χρωμλύων ςρσεδέξαντο οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἁἀταλαιπώρως - Β 
οιώτων, οἱονεὶ κωτηρρασμδῥων κο] «πξὺς τροφἰὼ ἑ ἑτοίμων. | | 
τθθν ος Εὔτπι χοκὸν εἰς Πύῤῥαν, Οἱ Πόῤῥοι «φεὺς τς ὁμόρους πώᾶ, 
απεχθὼς έίχον. Ἐκδνοι οΌω τὸ συµβθαβοντα αὐτοῖς χοχὸὶ Ἀποτεοπια- 
ζομῆνοι καὶ ὀκθαλλοντες εἰς τὶιὼ. Πυῤῥέων χώρου, ἐπεφώνοω, -' Εἴτπ 
ἔ χοχὸν εἰς Βήμα 

ρί.  Μετὸ Λέσδιον ᾠδόν  Λακεδαιμόνίοι «ασιάσωτες µετεπέµ- ο 
Ψαντο κἩ) χρησμὸν τᾶ }εᾷ ὁκ Λέσθα Τέρπωνδρον τὸν μμσρών' ἐλθὼν ὃ 
ἀκἒῖνος ο) αν τὰς χώμᾶς τῇ μασ χεώμδρος, ἤρωσεν αὐτῶν τὰς 
ψυχὰς, κοὴ 1. εαίσιω ἔπαυσω. Ἐἴ ποτε ὅω μη ζὗτα μεσκᾶ πνὸς ᾖκονον 
Λακεδαιμόνιοι, ἐπεφώνοω, “ Μεου ροή ᾠδόνι” 

ὁ / ρια.. ο Ὕπεο τὸ Καλλικράτης.” Καλλικράτης πς ἐγψετο ὁ ον -ᾱ 

ρύσω πλησιώτατος. Ἐά ποτε ὦω ἐγαυμοζόν τινα. οἱ Καεύσοι ἐπὶ πλότω, 

Α.3- ϱη.] Ἐκ ἀποδως οοπβαίαπι : αἱίετο, Ἐν Σάμο κοµότης, Ώϊοποπίαη. Ίν. 58. Αρρεπά, Ψαΐΐο. Ἱ. 87: αἶίετο, 
᾽Αληλισμέιον βῶν, Ζεπο». Ἱ. 3χ. Ὠϊομει. ἱ. 11. Βαῖᾶ, Ὑος. νάτοφια οοτταρίό. 

Β. 1. Πόῤῥον---Πυῤῥέων] Ἐεξίας Πυῤῥαῖοι---Πυῤῥαίω»,. Ζεποῦ. ἵν. ϱ. 
Ο. 8. ὄρωσεν]. Τπαπιο ὕρμοσεν, αἱ Ζεποῦ. ν. 9. ' Ὁπᾶς τεῖᾳπα ρειαπίατ ππε]ίοτα ποῖυ]α .. 

ἱπεε[αῖεπε, αμίδις Ηδετίαίεπι ἀεογεγεγιπέ Α{Πε- 
π]επίε», ααμπα ἆς 15, ααί ἵπ 11ο ρτα]ο οςςωΌις- 
τοπ, ριρηαΠεπί. 
ον ΤΠ. ὤσιαωα ώση ἡπ αγο. Εαῖε βαπιίαθ 

ααἰάαπα Ῥας1], αι ργορέεΓ πιο]]είεπι ἀεγῖ[αβ, 4μο- 
παπι «ΟΠ15 Ἠαβεραί, αὉ αἀνετ[αγ[ῖς, ςοηρτεβα5 
εος γιεῖε. Ὠἱεῖ(ας ἆε 5 αωϊ αἀνετίατίος οί εἷῖ- 
σαπέ πιεοτες αιαπι εχίρεξιανεταης. δίομΕΙ 730-. 
ὥνασι υἴέαπε αἲ αιϊάεπι ἆς 1 οαμΙ γΙτα. ετγλεῖσα, 
πτυπεατ, ἸπεεμΠεχετιηέ; α1ὰ νετο ἆε 19 ααἱ πε 
πιο]εβία γῖγαηε, ἵαππφυαπι αὐ]οις εἰαυοταία {απ 
εἴ αἆ αππεπέμπα Ρ{οπηία. 

ΟΙΧ. δὲ φµά λαών {π Βγγγῥανι, Ῥγττπαϊ 

ἵπ νἱοϊπον ΟπΊΙΠε5 Μο(Εί]ἱ οταπε απίπιο. Ῥτορίετεα 
ΠΠ] πηα]α, αυ.» εἰς ενεπίτεηί, αγετίεηῖες οἱ οχρε]- 
Ἱεηίος ἵπ Ῥγντμρλοζαπι τερίοπεπη, αοοἱαπιαδαης, δὲ 
14 πα {η ΡΥΥΓΡΩΛΑ. 
ΟΧ. Ρο Γεδήσα πίογοη.  Ἰ,αοεάσπποπί], 

αωπα. ἵπ. {οάϊείοπε εὔεπε, ατοοβϊγοταπε εκ εί 
ογαου]ο Γοτραπάταπι πεαῄουπι, Ομί ]]ας ερτεβις 
εε ἵη σοπιεβαιἰοπίρυς μ{οης πιωῄσα, οοπιροβα(ξ τε 
ΓΗπῃ ππεηίες, εξ {αάίείοπεπι ρασαγίε. Βἱ αμαμάο. 
ἰσίεαχ ροβ Ἠαο πιμΠοιπι ο πι αμάίτεηε Ίαος- 
ἁππιοπίϊ, αοεἱαπιαραπε, Ρο Πιο[δέωπα (θαπίογεσα. 

ΟΧΙ. ϐμβεν ἀῑυίας Οἱ εγαί. Οαἱοταίες. 
αιϊάἆααι ἀῑβιπιως νἱκῖε 1 αἴρε (αυγ1το. 5ἱ αμαη- 
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Α «ὑωρρολικῶς ἔλενον, - Ὑπὲρ τὴς Καλλικράτης. "Αλλοι δὲ Φασι, τῇ 

᾿Αθίωαίων πολιτεία, Καλλικρότίω πιυὼ «Φθῶτον τὲς διχατικὴς μιῷ ὃς 
εἰς ωρουλίιὸ αὐξῆσαι. 

ρΦ. - Ἐν σίθῳ τὸ κεραµείαν μωνονει. 
τὰς «φθόᾷς μα ἠσἀο καὶ ἁ]ομ]ῥων πὰὸ τελόυταίαν. 

βΥ. - Ἐπὶ στο τὼ σελἰώίω καλές. Αἱ τὼ σελἰύίω χ)ε- 

8 λῆσαι Θεήαλίδε λέγοται τῶν ὀφδαλμῶν κο τῶν ποδῶν φερίσκεῶ-α. 
Ἐπὶ τῶν ἑωυτοῖς κοχὸ, οπιασωμδύων. 
ο. ει). Ἐν ὄλμῳ ὀκοιμήφίω.᾽ Οἱ ὁν όλμῳ χοιμηλέντες οβειασι- 
χὠτωτοί εἰση. 

ρε. -' Χευσὸς ὁ Κολοφώνιος.᾽ 
ἐργάζεῶ-αι νοµίζονται. 

ο -ρί. ὁ Κροδς ῥαγείση. Κράδη νιὺ ἐχ ὁ σύκωος κλάδος, δλλ’ ἡ 
αἀγκωυρλς, ἀφ Ἡς οἱ ἐποκριτα) ὂν ταῖς “τραγικά σκ]ωσῖϊς ὀξαρτώντα, 

9εῦ μιμοόμόροι οχιφάνειαν, ζωφῆρσι κο τοινίαις κφτολημµόῥοι, Ἐπὶ 
τῶν. ο χβανέντων αἰφνιδίως οἱ λημονομώτων. 

ριζ’. Ετ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ κακών.” Ἐπὶ  δυσκληροιώτων. Ἐν α τοῖς 

Φχάφηβίοις τὸ Φαωλότατον Ἕ ἔρφων ἱῶ ὕδωρ Ἀ]αμετεῖν τοῖς δικοζο- 
μβῥος. ἜἘγέετο δὲ ἅτος Ἀπὸ κλήρου. 

Α.Σ, τοὺς Καλλικρ.] Ἱιεσεπάμτη τα Καλλικρ. πί εβ Αριά Ζεποῦ. γΙ. 29: 
Α. α. Ἕλλλοι δὲ φασε---αολιτιός] ᾿Αριροτέλης δί φΊσι ἓν τῷ ̓ Αδηναίων αολιτείᾳ Ίϊα Ἱεβοπάντι οχ Ζεμοῦῖο, 
Α. 0. τὸν τελευταίαν] Οοτεῖρε, τῶν τελευταίων». Ἠἱά. Ζοποῦ. ἵτ. ός. 
0.5. ϱιζ’.] Βυιά. αρ. Βοϊιοῖξ, ΥΙ. 22. Εντ ἐφ᾽ ὕδωρ κακός, 

ο ν. ον 

Επι Ὅ παριέντων 

Οἱ Κολοφώνιοι τὸν χόλλισυν 'χρυσὸν 

4ο Ιδίεας Οατγϐ αυεπιάαα πιἰτατεπέαγ οὗ ἁῑνί- 
ας, Ρε {ΙπΠπΊαΠα Αππρ]βςλίίοπεπι ἀῑοευαπε ὅμβεγ 
οβες (αἡΙεγακήσ. «ΑΙ γετο ἀϊουπε, ἵπ Αιπεπίει- 
πμπι τεριδ]]οα αμεπιάαπι (α]]ογαίεπι ρτίπιαπα 
αυχίῇε πιετοεάες Ἰιάϊεϊατίας αά Ἱπππιεπβίαίεπι ταί- 
μ6, 
ΟΧΠ. η ἀοο ᾖεαίπαπι ἀΐ[εεγε. Τη 9ο5 απἱ 

ΡΓίπιας ἀῑ[ειρ]ίπας ρτατεγπηϊεέηε, εἰ ασστεάἹαπέας 
εχίγεπιαπι. 

ΟΧΗΙ. Τ 1ο ῥεγἱσμ]ο Ίμπαι αμ/2Υ:. Τλο[αΙίσα: 
πηυ]ίεγες Ίμπαπι {οἱ]επεες ἀϊουπεα οομ]ῖς ρεάϊρι/- 
ένα {ρο]ίατί, Τρία ἵπ «ο αἱ Πδἱ πιαία αξετα- 
υπ Ἡ 

ΟΧΙΥ. ἴπ πιογίαγἰο ἀογγιοί, Οἱ ἵῃ πιοτεατῖο 

ἀοτππ]απέ ππαχίπιο γα]επί ἀῑνιπαίίοης, 
ΟΧΥ. αγ (Ωἰοβῥοπίιωῃ. (οἱορ]οπίϊ ορίῖ- 

ππαπι αὐΓΙΠΙ Ιαῦογατε εχἰ[ΕΙπιαπ{ιΓ. 
ΟΧΥΝΙ. ὥπαᾶει γηρία. Οταὰε ηµπο ποή ε[ῖ ΓΑ- 

πιας Ποι]πειις, {εά {ειταπι Ἱηίαγ αΠςοΓ5 υπάς 
{πεαίτα]ες ατεῖποςς ἵπ (τασιοῖς {οεπίς βΗροπᾶπεας 
Πππαἱαηίε Ὠεί ρτα/επίίαπι Ἰεπιηίίοί εἰ (αη]ῖ 
«οπαρτεµεηΠ. Τη εο5 αι Ιπορίπαίο αρρατεηί εί 
ΙπάεςοΓε ασιηέ. 
ΟΧΥΠ. ἔτρο αἱ φαν ήιαΙμηη. Τα Ἱπίοτία- 

παίο. Ναπι η επραπα[ἴθας νι Πππαπι ορ εΓαέ 
ααααπι ἀπιεείτί Περαπείδις. 19 αιίεπι εἰρεδαίας 
Ρε {οζίεπ. 

ςσαπ2 
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ει. Ἠλιριώτερος τί Πραξίλλας ᾿Αδωώνίδος . Πραξίλλα Σω- ἁ 
ωνία μελαποιός' αὕτη τὸν ᾿Αδώνιω ὀψ τοῖς µέλεσν Εσπάγει ἐρωτώμδρον 
ὑπο Τ χότω τί χάλλισυν χα{αλιπὼν ἥχοι, Ἀποκρναθαι ὕλιον ν σελήνίω 

κ) σηιύὺς 19) μῆλα. ᾿Ἠλίθη ὸ «δαράλλεν τῷ ἡλίῳ τὰς σικύες. 
ρι. ᾗ ᾽Ἀμελὴς )ωήα.’ Χωράον 9) αἷξὶ πὰὺ Λιδύίω ιθλόμημο 

"Αμελὴς φωνία. 

ο. -᾿Αασθδος κθαρισήε Ἐπι Ἡ Φιλοχρημάτων. Οἱ ολ) 
᾿Αασένδοι Ὁν κλαρασῶν Θόδεμίαν Φορὰν ἔζω Φερρνσι, πάσας δὲ ὀντὸς 
ὀργάνων. Οὕτω ια ὁ Φιλοχρήμαπος Φύὲν αἩ πέλας Ένεχο, δεν, 

ἕλκει δὲ ἐφ ἑαυτον. 

ο ρκα.  Εἴπο Φδι πολι αἴλλο λέγεται. Τὰς ανέδίω ολα καὶ 
πλανωμλύης ἐπέσιωπ]ο. 

ϱκβ. Ἐπὶ τῶν ἑαωτοῖς τινα χαζαμωντόυομθῥων. Εὺ- 
ρυκλῆς γδῤ πς ἐλῥετο μις ἐγίοφθάμυσυς. | 

ο ΕΥ. ο Φώκε έρανο. Κατὸ τῶν θλωχίαν στωνα όντων ο τὸ 
ἑαυτῖό χαχα. Φώκος 3 πὼ Συγατέρᾳ έχων ὁπγαμο, πολλών αὐτὶὼ 
μνηθενομθῥων, ἔρανες σιωῇὴν ἑσων τὲς μνηρῖρας, 0) αἰνέραλλετο τὸν 
γαΐµω.. Ὀργὼέντες οἷω ὀκενοι ἐν τῷ συµποίῳ ἀπέκτειαν τὸν Φώ- 

ος Εὐρυκλῆς.᾽ ζς 

ΧΟΥ. 

Β. 6. απλανωμένης} Πα τενοσανῖ εχ ΑΡρρεπά. αἱ. 1. 72. Ῥτο Ἱπερίο, σλήναμένως. Οοίοταπη πίτοφ τς Ίοςο εοτταρ- 
μπα Ηίς, Ἐὔτις σσερὶ πόλιν. Αἰγεῖς τὼς ὠναίδην περλόντας |) πλανωμένως ἔσκωπ]ον ταύτῃ τῇ. παροιμίᾳ᾿ ραυ]ο 

τηε]ῖας. 

ΟΧΝΙΠΙ. διωρίάίο; Ῥγακί]ο άοπίάο. Ῥτακ- 
Ώ]α ΒΙογοπία Ροειτία. Ἠπεο Αάοπίπι ἵπ ολητ]ερίς 

 ΟΧΧΙ. δὲ Φα εἶγεα αγ δε ἑπΓμία παγγαέµγ. 
Έος αι {Γεαιεηίες εἰπομπιί ραπ εί ειταθαπε, πος 

Γπάιοῖε Ἱπτεττοραευπα 38 Ππ{ετῖς φωίά ῥεβεγγέπµτη 
Γεὔπφπεπς υεπεγή, τείροπἀετε [01671 εἰ ἐμπαι εἰ ϱµ- 
εἩσπεγες εἰ Πιαία. Βταρίάϊ επῖπι ε[ «Οπραίατε {ο]ἱ 
ουοµπ]ετςθ. 

ΟΧΙΧ. ἵσπαυνς απρίω. 
Α{ΤΙςΑ νοςαία ἵρηανις οησυἱ5. 

ΟΧΣΧ. «4{βεπάζως οὐάῥατίβα. Ιπ ρεουπία {ει- 
ἀῑοίο. Ίναπι Αίρεπά οἰματί{α πι]]απα πιο(ῖο-- 
Ώεπη εχίτα {ετιπῖ, ΟΠΏςΘ. γετο ΙΠίηΦ ΟΙΡΑΠΟΓΗΠΗ. 
δῖο εἴίαπι ρεουπία εωρίάωας πΙμ] Ρτορίετ ρτορίη- 
αιιος αἀπιίπιβτας, [εἆ αἱ {ο 1ρίε (ταΏῖε. 

Βερίϊαπου]α εί 1η. 

ἀϊέτο Ιγγιάεῦαπε. 
ΟΣΧΧΙΙ. ΕΒωγγείες. Ἱπ εο αἱ Εδἱ αασάαπι. 

ναςϊςϊπαδαπέατ. Ετγε]ες επίπα {έ αμ]άαπι γαίες. 
γεηιΠ]οφμας. 

ΟΧΣΧΙΠ. ΒΛοοί εοἰ]αιήήσι εοπωἰυµρπ. Τε 18. 
ααἱ ερυ]ας οοπάµοιπε αἆ {αυπι ἴρα πια]απι. ἘΠο-- 
ος επίπι Ἠαδαεπς β]ίαπα πω Ὀί]επα, πημ]εῖ6 ΕΑΠΙ Ῥτο- 
οληίίδις, οοπἀυχίε {α]ία «ο]]ατία οοηγ!νία αά εκ-- ᾿ 

οἱρίεπάος Ρτοςο», εξ ἀβογοραί παρίία». ΠΠ ρτορ-- 
{ε{ελ οβεπ{ι ἵπ οοπν]νίο οοςἰάεγαπε Ῥμοσπα, 



ΑΔ 

8ό1 

| εκδ’. «Τὸ Πέρδικος σκέλος Ὁ Περδξ χάπηλος ᾿Αφίώησι χω- 
λὸς, καὶ χωμωδούμῆρος Όπὶ χωλότηπ. 

ρκέ. - Οὐχ ἡ Γλαύκη τέχνη ᾿Ἐπὶ αἥδ εὖ ἐρρασμῆῥων καὶ ὃυσ- 

ΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ. 

ω 5 λ Δ ο 

᾿χοπωνόητων. Γλαῦχος γὰῤ πο ἐλύετο Σάμιος δημιαρνὸο, ὃς «Φθῶτος 

σιδήρου κόλλησιν «ξεῦρεν. 
ῥας. ὅ Ὡς τιὼ ᾿Αργίων ἀασίδα, κο)ελὼν σεµνέώετα Λόχο 

Φαὰν 5) ὀν Αεγε ἀασίδο, καλέμΆμον ὂκ. νέων πάνυ ἀκμαζόντων. 
οκζ. « ᾽Αμαλδείας κέρας. Ἡ Ῥέα τεκᾶσα τὸν Δία ἔδωχεν ᾿Α- 

μαλοεία πεέφεν. Ἡ δὲ οὐχ ἔχῆσα γάλα, αἲγὶ πέοαλεν αὐτόν ὃ)εν 
Αἴγίοχος ὀκλήδη. Ὁ ποίιω Ζεὺς πἱὺ μῥ αἴγα χφτηβέβσε᾽ τὸ δὲ 

ἕτερον τῶν κεράτων αὐτῆς ἀφελὼν παρέφε τῇ ᾿Δμαλλείᾳ, «δασιόνάσας 
2ήγνεῶαι αὐτῃ ὃ ἂν «δα τὰ χέρφτος αἰτήσε. Ὅ)εν τὰς ἀὐδαήμονάς 
Φασν ᾽Αμαλλείας έρως ἔχει. 

ρκή. ο ᾿Αφύας πδρ Ἐπὶ τῶν τέλος ὀξ) λαμανόντων. Τί 1ὸ 
αἀφύαν τόχιεο, ἕψεῶ-αι συµοωίνει. 

ϱχ”.  Αέ πο ὂν Κύδωνος᾽ Ἐπι τῶν Φιλοφρόνως χοζαδεχομλῥων 

τὴς ξένεο. ᾿Απὸ Κύδωνος ΚορινθίΗ Φιλοξένως αἱ τε]έντου. | 
ελ. ο Τί οὐ νήση ἰὼν εἰς ᾿Αβρέλαρ: ᾿Αβθέλαι πόλισμα Σι- 

κελών, εὐεξαπώτητοι δυχοκῶτες οἱ ὀψοιχοιῶτες ἔί). 

0.6. ϱλ.] Αρρεπά. Ὑαϊϊς, ἵν. τή. τεξίαθ----Σικελῶν οἱ 3) ἐνοικοῦμες θκεῖσε Ἐδόκην εὐεξαπώτητοι εἶναν. 

ΟΧΣΧΙΥ. Βεγαεῖ εγης. Ρετᾶϊκ «προ Αίεπίς 
εἰαιάις εἴ ρα]απι ἀετῖ[ας ρτορίεγ οἰαιάϊίαίεπη. 
ΟΧΧΥ. Νοπ (6ἰαμοί αγ. Ώε Ῥεπε εἰαῦογαεῖς 

εἰ αἆ ΙπιεΙϊσεπάιπι ἀϊββοι]δις. (ἀἶαισμς εηίπι 
αὐἶάαπι Γαΐξ ραπιΐας δες, ααἱ ρεῖπαας {εττί σ]ωεῖ-- 
ηαίίοπεπι Ιηγεπῖς. 

ΟΣΧΣΧΥΙ. Τῶπφιαπι [ {γρίνογαηι εἰγβειωη [/- 
11ο, εἰογίσέωγ. «Ὁολοτίεπι εΠε αἴωπε ἵπ υτδα 
Αταῖ «ως; νοσεί «Ίγρεις, εκ Ἰαγεηίδις αάππο- 
ἆωπα νἰσεηίδυς. 

ΟΣΧΧΥΨΤ. «παἰέβεις τομ. Έπεα αΗάπη ρε- 
Ρετί πει Ίογεπι, ἀεάῖε επι Απιοίίιεα πιίτῖςαη- 
ἀπ. Ῥεά Ἠαο ἀε[εεμία Ἰαέϊε, «αρτα Π]απι {10 
πατε; υπάς {Ἐρίοςλις Εμῑς αρρε]]αι. Ἱαρίεετ 

Ιρῖζιτ «ΑΡΓΑΠΙ αι]άεπα Ἱπίοι Πάετα τεεμ]]ε, αἰέεταπι 
γετο εἶας οοἵπα αάππεης ἀεάῑις Απια]ίμεα:, ααάπι 
ουγαῇεί, μέ, αιάαμϊἁ αὖ Πο οοἵπα ρειῇει, εἰ 
εχίβετει. Ὁπάε ἀϊεμπε, Ὀελίος Ἠαβετε οοἵηι Α- 
πηα]έμεσ. 

ΟΧΧΥΊΙΙ. 4βγαε ἐπ. 1π 15 αιῖ οἵίο αἆ 
Ππεπι γεπίμπί. ΑΡΗΥΦΞ απίπι οε]εττίπε οοιὰ 
οοηξηρῖξ. 
σΧΧΙΧ. 6οπβεγ αἰέφηὴς ἐπ (Ο)άοπί. πι 905 

ααΐ απιαὈ!]ίτες ας Ῥεπίφπε τεοϊρῖαηῖ ΡρετερΓῖηοδς 
α Ογάοπε Οοτιπιλίο Ποίρί(α]1 αηϊπαϊ Ποπηίης. 

ΟΧΣΧΧ. «μίώποη ες ῥγοβεί/εεης αἲ 4γλείαι 
Αιδεΐα ορρϊάαίωπα βίου]ογαπα; αωμπι {αοῖ]ες ἆςε- 
εερία ν]άεαηίωτ εΠε ε]ὰς Ιηςο]α». 



’ 
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86» ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ψ, ΕΧΡΩΝΤΟ. 

βλα. 6 Ἐν Τεμέση ὕρως. Ὅτ ̓ απαιή). το αὐτὸς : ἄν 3 σςρσ- Α 
οφείλων 6ρενή, ὁ ὂν Τεμέση 2έγονεν ἥρως. λ Νά 

ΠλητάρχΗ παροιμία, ας ᾽Αλεξανδρῆς ἐχεῶντο. 

ΟΧΧΧΙ. Ἠετο οποία. Ὁμαπάο αῑφυίς ΡΙιατοί Ῥπονοιδία, φίδι» Αἰοκαπάτιηϊ, υίο- 
τεροίσεης, 1ρίε ροΐῖτεα ἆεβεπς ἵπνεητας βιετίε, πε ἵῬαπέυτ. 
Ῥετος Γειπείαυς. 
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ο τς ΠΕΡ κ τρ νΝ 

1. 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. 

| ΟΥ ἡρωϊκοῦ μέτου α[ομφοραί εἰσν ἐπίά Κατενόπλιον, ΠΠερχοδικὸν, 

Σαπφικὸν, Βπχολικὸν, Ὕπόρυθμον, Τέλειον, Πολιτικό». 

5. Κατεόπλιό ὅοι δύο δαάκτυλοι καὶ απονδῖος, οἵον, 

Μίῶν ἄειδε, 9εὼ, Πηληϊάδεω ᾿Αγιληος. 

Σαπφικόν ὤὸιν οἷον τὸ ὤθχον Ἀπὸ σσυνδεία κ) λῆγον εἰς απονδεῖον, οἵον, 
"Άλλοι μέν ῥᾳ ὁεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσα]. ὴή 

Ῥεχολικόν ὅδι τὸ μὲ πεξς πόδως απαρτζον εἰς µέρος λόγου, οἵον, 
Ἐζ επιδιφρλάδος συμάτης ἱμασι δέδεντο. 

ο Ὑπόυφμόν ὅοι τὸ καθ ἔχασν πὀδα, εἰς µέρος λόγε ἀπαρήζον, 
οἶον, 

Ὕδρεως ἔἴνεκα τησδε' σὺ δὲ, ἴοιεο, σείλεο ὃν ἡμῖν. 

Τέλειόν ὅοι τὸ ἔχον τὸ ὀκτὼ µέρη τὰ λόγου 
Πρὸς δι ἐμὲ τὸν δύςζωον ἔτι Φρωέοντ' ἐλέήσο. 

Πολιπικὸν δὲ ὕδι τὸ ἄν πώφες ἢ τροπΏς γωόμβρον, οἵον, . 
«/ ε 
Ίππες δὲ ζωνθὼς ἐκατὸν κο σεντήκοτω. 

» ωο ΠΕΡΙ ΔΙΑΦ.] Ἠαο εί {εᾳιεπβία ἄε Μεϊτῖ οἀϊέα [απί ἵπ Ἐά, Ἐ. Υοἱ. Χ. ΑΠ. Ἀοο Εἰεαίο; Ἑταρπιεπία 
Ώπο ΡΕύΤΑΚΟΠΙ ο οοᾷΐος Ῥερίο Ῥατίβπο 1055 οδϊαῑι ]οβππε Βαρίίβα Οαΐρατα Ὠ’Ατίβο ας Υ]]οὶ- 
{οπ, Ῥερία Ππίοπρίοπαπα εἰ Ἠιππαπίογατη Γἠζθταταπα Ασαάετηία, Ῥατϊβεπ[ς Φοοΐαβ. 

: Μηνι----] Η.α. 1. Οείετυτα Ἠὶο οπαῖβα εβ ο{οιαπίία ΠὈτατιϊ ἀεβπῖϊείο πιείτὶ σεριοδικοῦ. 
:Άλλον---] Ἠ. β. 1. Βαρτα καὶ εἲ πἰίππαπα γαέ Πρτατίας {οτἱρβέ βραχύ. 
ν Βωκολικόν-- -ἀπαρτίζον εἶσ µέρος] αργα µέρος ΠὈτατίας αά(οτῖιρβί τέλος. 
.. Εξ ἐπιδιφριάδος----] ΠΠ. κ. 475. 
9 δρως -] 1, α.. 214. 

.. Πρὸς δ) ἐμὲ---] ΤΙ. χ’. 59. αὈὶ ἐλέαιρε Ῥτο ἐλέησον, 
. Ἴππες---] Ἡ. κ. 67ο. 

νοΟΙ.. Υ. ον 

ΩςΩωΩσ »ὰ ὡν ο Οἷωι . 



δόό ΠπΕρι κΕτΕΩΝ. 

Στχος 6) πίξεως διαλεκτικῆς σύμμέρον µέγερο. Εΐδ εἴχων εἰῶν Α 
ὀννέα᾽ Ἰσύχωρ»ς, ᾿Απηρπσμόῥος, ᾿Αχέφαλος, Μείερος, Λαλαρὸς, Τρα- 

λὺς; Μαλαχοειδῆς, Καχόφωνος, Λοθοειδῆς. 

Ἰσυχωρός ὕοιν ὁ ο τὸ μεγέθη τἶά συλλαοῶν κοὺ τὰς πόδας Ἀπὸ 
Φθῴτα µέχρι τὸ ἐράτα τὴς αὐτὴς έχων, οἵον, 

'τὼ δὲ ὂν Μισκῶνι ζυμθλήτίω ὠλλήλοιϊν. 

᾽Απηρησμόῥος ὁ τὶὼ δόξαν πᾶσαν ἔχων ὂν ἑαυτῷ, οἷον, 8 

Ὡς εἰπὼν συλέων εξέοσυτο Φαίδιμος Ἕκτωρ. 

᾿Αχέφαλός ὅοιν ὁ Ἀπὸ βρωχέίας ρχόμλμος, 
Ἐπὰὲ οὲ νηάς τε κο) Ἑλλήασοντον 'κουτο" 

Χο Του - 
Ὃς ἤδη ποὺ τε ντα, τό τ᾽ ἐοσόμενω, σοεό τ' ἐόντου 

Μείαρός ζδτι, ὁ τὼ «οδατέλώτον βρωχξαν έχων, οἷον, 
Τρῶες δι, ἐῤρίγήσω, ὅπως ἴδον αόλον ὄφιν: 

υῤῥίχιος δή ὔσι, 
Λαγαρός Ὅὸν ὁ κὉ τὼ µέσίω συµφωνίαν πὼ σιιώλεσν μείζων, 

Νέσορα δι, οὅε ἔλα)εν { ἰαχὴ πίνοντα περ ἔμπης. 

Τρουχύς ὅδιν ὁ τὸν ῥυ9μὸν γρ Φφδογίων ΦΦθυγγἰὼ σιωιςὸς, οἵον, 

Τελχθά τε κ) τετραχδὸὶ διωτουφὲν ἔκπεσε χειρός. | Ῥ 

Μαλαχοειδῆς ζοην ὁ 0 ὁμαλῶς Ὀ 8 βιαίως έμπ π]ων ταῖς ἀχοαις, οἷον, 

Αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι χαράτεοσι ὁμόιαι. 

2 ας’ λ / {πι ὅ ο’ 

Καχόφωνος, ὂν ᾧ πολλα Φωνῄεντά, εἶσι, οἵον, 

Φῇ ἀηρηλοιγὸν ἔχευ ἀνὰ Φαιδίµω ὤμω. 

.. Τὸ ὃ' ἓν Μισκῶνι---] Ίνεσε Μεσσήνη, πἱ Οἱ. φ’. 10. 

Ὡς εἰπὼν---] 1. . 1. 
Ἐπεὶ δὲ νπάς----]. Π. ἡν. 9. 

ος ἤδη----] Ἡ. α-. 7ο. 
. Τρῶες δ---] Π. µ. 2ο8. 

Νέγορα----] ο να, 

. Τριχδὰ----] Π. γ. 963. 

. Αζκωί----] Π. 6. 51. ] ν ον 

. Φη---], 0. κ’. 17. Ιάρτατίας ᾽Αντὶ τοῦ ἔφη {οτἱρβί {αρτα Φῇ: βιαχὺ (ωρτα µω ἵπ φαιδίµω:. εἲ δνϊκῶς {- 

Ῥτα ὤμω. 

ΟΟὈΩΩΡΙΡ ΠΕ ρ- ὅι ὦ μ ών 5 ΘΝΡ 8 Ον 



ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ. 8ό7 

Α  Λογοίθὴς, ὁ ὀνταῦοι ἀποίκίλος, οἷον, 
Ἴππες δὲ ἕώθας ἑκατὸν κο) πεντήκοτα. 

Π. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΣΤΙΧΟΙΣ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ. 

Τομοὴ τό «ἴχων εἰσ τέοσερες Τεν ημιμερῆς, Ἑφφημιμερῆς, τείτη 
Τροαϊκὴ, κο τετάρτη Βεχολική. 

ἸΠοθημιμεὴς δὲ ὔδη, ὅτ ἂν μῖ) ποὺς «Φθώτες δύο πόδας τὸ «ἴχου 
συλλαθὴ απαρήζητα εἰς µέρος λόγω, ὡς ὂν τὰ 

Μ{ῶν ἄειδε 9εώ. ---- 

Ἑφθημιμεὶς μλῥ ὅω ὅθη, ὅτ ἂν μῖ) τὴς «Ὀθότες τοᾶ πόδας. τᾶ 

οἶχου συλλαοἰιὼ ἁπαρτίζη εἰς µέρος λόφου, ὡς ὂν τῷ 

Πολλὼς δι ἰφθίμες Ψυχώ». νοσψί 

ον δὲ Τερχαϊκή ὄδη, ὅτ ἂν ὁ τρίτος 'ᾶς τρθλαϊκὸς ὢν ἁπ- 
αρτζῃ εἰς µέρος λόγου, ὧο ὂν τῷ 

ο Ἡρώων, αυτὰς οέ.-------- | 

Τεπέρτη δὲ Ῥεκολική ὅοη, ὅτ᾽ ἂν ὁ τέταρτος πΏς δάκτυλος ὢν ἅπ- 

αρτζη εἰς µέρος λόγου, ὡς ὂν τὰ 
Οὗὕνεκα τὸν Χρύσίω ἠτίμασε.-------- 

Βεχολικὴ δὲ χάκληται παρ ὅσον οἱ τὸ (2Ηχολικὸ ποήματα Ὑροί- 
Ψαντες παύτη κἐχρίωται τῇ Φωνῃ. 

Α. 2. Ίππες---] Π. λ. 679. 

56 3 



468 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ. Ν 

ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 

Σχήματα εἴχων εἰθ τρία, ἸΜονόαημον, Πεντάα(ημον, Δεχάαημον. 
Μονόο/ημοι μὴν εἰσν ὅσοι Ἀπὸ δακτύλων µόνων, ἢ στὸ σπονδείων μό- 

νὼν / ς 6 / Ν ιό ο» ου / δν λ ἡ .ὴ 
σὐγκευτα/ συµοαφει 3ὸ, τὸ ὅλον «ημα, τὰ οἴχυ ἓν Χὴ τὸ αὐτὸ 

Ἔ, τὰ ὠωπά «ποδὸς Φιοδεύοντος τὸν ὅλον ορχον κα] Ὅὸι µονόαηµος σα, 
Λυσόμενός τε 9ύγατραι, Θθέρων τ ὠπερέσί ὤπονα. 

Πεντάαημοι δὲ εἶσν 'ὅσοι μὸ ε έχεσιν ἕνα μῇῥ ασονδεῖον, τῆς δὲ λοι- 
ποὺς δοκτύλες, ἢ Τὸ ολάπαλο ἕνα μὸ δώκτυλον τὴς δὲ λοιποὺς ασον- 
δείως. Διοδεέων 3ὸ ὁ ἃς ποᾶς ὁ Ἀ]άφορος τὰς «έντε χώρας, Ὄέντε 

. ω / ε ιο 

Ἀποτελέι αήματα, ὡς Ἆτος, 

᾿Ατρείδης ὁ ὸ ἦλθε «δοῶς ἐπὶ νῄας ᾿Αχαιῶν. 

Δεχόαημοι δὲ εἶπν ὅσο ἔχησι δύο μᾶῥ απονδεους, τὰς δὲ λοιποὺς 
δακπύλες, ἢ τὸ ἀνάπαλι δὺο μὸ δωκτύλες, τὴς δὲ λοιποὺς απονδείας. 

ε ἂν ο 2 ον 

Οἱ 39 δύο πόδες διοδόύοντες τὸς έντε χώρας, δέχα, Ἀποτελῆσι αἡμαζα, 
ὡς ἅτος, 

Ἔνο) ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησον ᾿Αχιαιοί. 

ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ. 

/ ΑΛ / κ / / / 

Πάθη ο εἴχων εἰᾳ τρία, Ακεφαλο, Μεσοκλαςυν, Μειερον. 
9 5 , ε/ Αν Ἡ »/ ο ε 

Αχέφαλοι μζῥ ὅω εἰσν ὅσοι 2σπο βραχείας. ἀρχεσι συλλασῆς, ὡς 

οὗτος, 
Ἐπὲὶ δὲ ν]άς τε κα) Ε λλήασοντον Ἰχοντο" 

λ 

Χοῦ; 
Ἔπειδῃ Διὸς υἱὸς ὠθθίκετο". 

τὸ 3ὸ ἡρωϊκὸν μέτρο ει Ἀπὸ μακρᾶς βὔλετα| ἀρχεῶ αι. 

Μεσόκλασοι δέ εἶσν ὅσοι κὉ) τὸ μέσον πάθος τι ἔχμση, ὧ ὅτος, 
Β{ῶ εἰς Αἰόλε κλυτὼ δώματα᾽ 

οντιῦδα γὸ ὁ ἁδύτερος ο Ώς τρογαίῖός ὔον. 

Ὀ 



ν ΟΙΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ. 86ο 

α. Μέερο δέ εἶσν οἱ τὼ ἐρθὺ, τῶτ' ἔπ τὸ τέλος, μμ ὅπε 
ε ζοι ἐλλάπον, έχοντες, ὡς ὅτος, 
ἳ  Τρῶες δὲ εῤῥγησαν, ὅπως ἴδον αἴόλον ὄφω"' 

ὁ ν Τελόυταῖος πυῤχός ὔοη, 
ο Οἱ δὲ μοδν πούτων τν τα)ῶν έχοντες σἶχοι, ἀπα)εῖς χαλοιμῦτωι. 

Περὶ μὸ ἆω Τομὸμ κοὶ Σχημάτων κοὶ Γαδῶν δοκε ζαὔτ. 

τν, 

ΕΙΝΙ5 ΟΡΕΒΟΜ ΜΟΒΑΙΙΟΜ ΡΙΟΤΑΒΟΗΙ. 
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